Český úřad
pro zkoušení zbraní a střeliva

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky
ručních palných zbraní (C.I.P.)

Dnem 1. července 1969 byla
v Bruselu sjednána a podepsána
mezivládní Úmluva o vzájemném
uznávání úředních zkušebních
značek ručních palných zbraní
a střeliva, která vstoupila v platnost v České republice dnem 20.
května 1972. Úmluva, zveřejněná
vyhláškou ministra zahraničních
věcí č. 70/1975 Sb., zakládá systém,
ve kterém národní orgány zkoušejí podle předpisů vydávaných
Stálou kanceláří Úmluvy civilní
palné zbraně a střelivo a označují
je národními značkami. Tyto
značky jsou vzájemně uznávány
státy Úmluvy. Tento systém se
označuje zkratkou svého řídícího
orgánu jako systém C.I.P. (Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní pro
civilní potřebu - Commission
Internationale Permanente pour
les épreuves des armes à feu portatives). Garantem C.I.P. je Belgické
království. Stálá kancelář C.I.P. má
sídlo v belgickém městě Liège,
jednacím jazykem C.I.P. je francouzština. V současné době k C.I.P.
přistoupily vlády následujících
států: SRN, Rakouská republika,
Belgické království, Republika
Chile, Španělské království, Francouzská republika, Italská republika, Finská republika, Velká Británie, Maarská republika, Ruská
federace, Slovenská republika
a Česká republika.
Mezi hlavní úkoly C.I.P. patří
především:
- určovat přístroje pro měření
tlaku při výstřelu;
- stanovovat postupy při úředním
měření tlaku spotřebních a zkušebních nábojů;
- provádět úřední zkoušky ručních
palných zbraní a přístrojů zaměřené na jejich bezpečnost při používání;

- sjednocovat rozměry nábojů
a nábojových komor a názvy
označování ráže použitelného
střeliva ve zbraních a přístrojích;
- prověřovat zákony a předpisy,
které se týkají úředních zkoušek
a jsou vydávány členskými státy
C.I.P.;
- vydávat přehled vzorů zkušebních značek užívaných úředními
zkušebnami těchto států.
Nedílnou součástí této Úmluvy
jsou Stanovy C.I.P., které určují
její složení, vnitřní strukturu,
metody činnosti, atd. Veškerá činnost normotvorná, metodická,
zkušební i legislativní je rozdělena do pěti podkomisí (subkomisí), ale schválit jejich obsah
práce i výsledky činností je oprávněno pouze plenární zasedání
C.I.P. Každá z podkomisí si vytváří
vlastní pracovní skupiny, které se
podle zadání zabývají jednotlivými specifickými, především technickými problémy a předkládají
své návrhy ke schválení příslušné
podkomisi. Z jejího jednání potom vyplývají návrhy rozhodnutí,
o nichž se hlasuje jednou za dva

roky na plenárním zasedání. Tato
rozhodnutí nabývají účinností
6 měsíců po rozeslání diplomatickou cestou všem členským
státům Ministerstvem zahraničí
Belgického království, které je gestorem činnosti C.I.P. a spravuje
Stálou kancelář. Pokud členské
státy v této půlroční lhůtě nepodají - rovněž diplomatickou cestou - protest, rozhodnutí se pro
ně stávají závaznými.
Jednotlivé podkomise mají následující okruh činností:
1. podkomise se zabývá metodikou měření tlaků a energií a stanovením bezpečných hodnot
vyvíjených střelivem do ručních
palných zbraní a přístrojů.
2. podkomise se zabývá určováním rozměrů nábojů a nábojových komor, označováním názvů
ráží střeliva, tolerancemi příslušných rozměrů a ověřovacích
kalibrů na zbraně a střelivo.
3. podkomise se zabývá zkušebními metodikami a postupy při
ověřování zbraní a kontrole střeliva.
4. podkomise je legislativní, posuzuje národní legislativu člen-
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ských zemí na základě Úmluvy o vzá(zákon o střelných zbraních), ve znění
jemném uznávání zkušebních značek
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/
ručních palných zbraní a střeliva jako zá/1992 Sb., o správních poplatcích ve
kladního právního dokumentu, z něhož
znění pozdějších předpisů
se odvíjí veškerá činnost C.I.P., a který byl
schválen vládami členských zemí. Tato
Vyhláška MPO č. 313/2000 Sb., kterou
podkomise také navrhuje změny Úmluvy
se
provádí zákon č. 156/2000 Sb.
Česká republika
a vydává přehled vzorů zkušebních
značek úředních zkušeben členských států C.I.P.
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu
5. podkomise byla vytvořena v roce 1994. Zabývá
se sjednocením přístupu C.I.P. k jakosti s evropskými
Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví
a světovými trendy. C.I.P. na svém XXIII. plenárním
postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
zasedání, které vstoupilo v platnost v roce 1995, defipři zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
noval „Politiku jakosti C.I.P." a zavedl systém jakosti
C.I.P. Zajišuje také provádění mezinárodních meziVyhláška MPO č. 370/2002 Sb., o dovoleném výroblaboratorních zkoušek mezi zkušebnami členských
ním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně
států.
a střeliva
V současné době je v platnosti přes 200 rozhodnutí
z 12 plenárních zasedání C.I.P. (150 stránek A4 textu
+ 800 stránek A4 rozměrových tabulek - jsou vydány
i na CD, které se budou aktualizovat). Úřední zkušebny v jednotlivých členských státech jsou stanoveny
zákony, které schvaluje C.I.P. a zkoumá je z pohledu
jejich souladu s rozhodnutími C.I.P. či Úmluvou.

Vyhláška MPO č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví
postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva
a výrobě jejich řezů
České technické normy řady 39
Usnesení vlády ČR č. 704/2001.

Legislativa
V České republice byly dokumenty C.I.P. zavedeny do
právního řádu těmito předpisy:
Vyhláška MZV č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném
uznávání úředních zkušebních značek ručních palných
zbraní
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
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