Mnohostranná dohoda ADN / M 028
podle oddílu 1.5.1 ADN
týkající se certifikátů specializovaných znalostí ADN v souladu s 8.2.2.8 ADN

(1) Odchylně od ustanovení 8.2.2.8.3 a 8.2.2.8.4 ADN zůstávají všechny certifikáty
specializovaných znalostí ADN, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021,
platné do 30. září 2021. Tato osvědčení se obnoví na pět let, pokud jejich držitel předloží doklad
požadovaný v 8.2.2.8.4 a) ADN a v případě potřeby v 8.2.2.8.4 b) před 1. říjnem 2021. Nová
doba platnosti začíná původním dnem skončení platnosti osvědčení, které má být obnoveno.
(2) Dokumenty v souladu s 8.2.1.9 a 8.2.1.10 uznané za rovnocenné s osvědčeními
o specializovaných znalostech se přijímají za stejných podmínek, jaké jsou definovány
v odstavci jedna této mnohostranné dohody. Zůstávají považovány za rovnocenné, pokud jsou
obnoveny před 1. říjnem 2021 za podmínek stanovených Mezinárodní úmluvou o normách
výcviku, kvalifikace a strážní služby pro námořníky.
(3) Tato dohoda platí pro přepravu na území smluvních stran ADN, které jsou signatáři této
dohody, do 1. října 2021. Pokud je některým ze signatářů před tímto datem odvolána, zůstane
v platnosti až do výše uvedeného data pouze pro přepravu na území těch smluvních stran
ADN, které podepsaly tuto dohodu, a které ji nezrušily.

Praha, 22. dubna, 2021
Příslušný orgán pro ADN České republiky

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D.
Ředitel Odboru vodní dopravy
Ministerstvo dopravy České republiky
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Multilateral Agreement ADN / M 028
under section 1.5.1 ADN
concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8 of ADN

(1) By derogation from the provisions of 8.2.2.8.3 and 8.2.2.8.4 of ADN all ADN specialized
knowledge certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021
remain valid until 30 September 2021. These certificates shall be renewed for five years if their
holder furnishes the proof required in 8.2.2.8.4 a) of ADN and if necessary, in 8.2.2.8.4 b),
before 1 October 2021. The new period of validity shall begin with the original date of expiry
of the certificate to be renewed.
(2) Documents in accordance with 8.2.1.9 and 8.2.1.10 recognized as equivalent to the
specialized knowledge certificates, shall be accepted under the same conditions as defined
in paragraph one of this multilateral agreement. They remain to be considered as equivalent if
they are renewed before 1 October 2021 at the conditions defined by the International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.
(3) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the
ADN Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of
the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the
territories of those ADN Contracting Parties signatory to this Agreement which have not
revoked it.

In Prague, 22. April 2021
The competent authority for ADN of the Czech Republic

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D.
Director of Department of Waterborne Transport
Ministry of Transport of the Czech Republic
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