Příloha
usnesení vlády
ze dne 12. září 2016 č. 820

Zásady postupu české delegace na XXXIII. plenárním zasedání
Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní

I.

Všeobecně:

1.
Vystupováním a hlasováním podpořit náměty na zvyšování bezpečnosti držby a
užívání zbraní a střeliva pro civilní potřebu, vycházejíce přitom z českých předpisů pro
bezpečnost zbraní a střeliva;
2.
Při projednávání a schvalování návrhů rozhodnutí C.I.P. dbát o ochranu a
prosazování technickoekonomických a obchodních zájmů České republiky a aktivní
prezentaci českých stanovisek;
3.
prosazovat zavedení střeliva, schváleného v České republice, do Mezinárodních
tabulek parametrů C.I.P.;
4.

Prosazovat zastoupení České republiky v podkomisích C.I.P.;

5.
V případě jednání o výši členských příspěvků prosazovat jejich zachování na stávající
úrovni, při případném hlasování o jejich zvyšování se zdržet hlasování;
6.
V průběhu plenárního zasedání provádět účinnou propagaci úrovně českého
zkušebnictví v oblasti zbraní a střeliva pro civilní potřebu;
7.
Operativně zaujímat stanoviska k případným dalším bodům programu v souladu s
výše uvedenými zájmy ČR, avšak nedopustit bezprostřední zásahy, které by se dotkly
platného znění Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze
dne 1. července 1969, pokud by se takové návrhy vyskytly.

II.

K významným technickým bodům jednání:

Vyslovit souhlas s vydáním rozhodnutí, případně doporučení nebo informací C.I.P. a
projednat
1. změny či modifikace starších rozhodnutí překonaných technickým rozvojem v oboru,
2. případné poznámky k rozhodnutím o tabulkách nových a revidovaných ráží střeliva
(TDCC)
3. schválení zápisu XXXII. Pléna C.I.P. konaného v Bruselu v roce 2014,
4. rozpočet C.I.P. včetně zprávy Stálé kanceláře,
5. zprávy pracovních skupin C.I.P.,
6. další činnosti a správný postup zkušeben při kruhových zkouškách zbraní a střeliva,

7. vztahy a kontakty ověřených zkušeben členských států C.I.P.,
8. vztahy C.I.P. k ostatním mezinárodním organizacím z oboru zbraní a střeliva, zvláště
SAAMI - USA, a také k dalším evropským a světovým organizacím (Evropské unii,
Organizaci spojených národů),
9. aktualizace tabulek TDCC a rozhodnutí C.I.P.
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