NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne
kterým se stanoví seznam speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie,
a výše stabilizačního příspěvku

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. …./2013 Sb.
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanovuje pro vojáky z povolání1) (dále jen "voják") seznam speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výši
stabilizačního příspěvku.

§1
Za speciální odbornosti a činnosti nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil se
považují
1. Lékař nebo zubní lékař, který je podle zvláštního právního předpisu oprávněn
k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře1.
2. Farmaceut, který může samostatně vykonávat2:
a) činnost při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při kontrole léčiv
v lékárně a v laboratoři pro kontrolu léčiv, při přípravě, kontrole, skladování
a výdeji léčiv v rámci poskytování lékárenské péče a u poskytovatelů lůžkové
péče a při poskytování odborných informací o léčivech, včetně informací
o prevenci onemocnění a informací o podpoře zdraví, a při výdeji, kontrole
a uchovávání zdravotnických prostředků,
b) činnosti, které nejsou poskytováním zdravotních služeb, a to při výrobě
a kontrole léčiv a při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv podle
zákona o léčivech, který je podle zvláštního právního předpisu oprávněn
k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře.
3. Pilot – výkonný vojenský letec, s výjimkou pilota ultralehkého letadla a operátora
bezpilotního prostředku, který je služebně zařazen jako:
a) pilot - velitel letounu,
b) pilot - velitel vrtulníku,
c) druhý pilot letounu,
1)

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 až 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů
2
§ 2, 10 a 11 zákona č. 95/2004 Sb.
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d) druhý pilot vrtulníku,
e) pilot operátor.
§2
Vojákovi vykonávajícímu odbornost a činnost uvedenou v § 1 náleží stabilizační
příspěvek ve výši dvojnásobku částky uvedené v § 70b odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č.
/2013 Sb.

§3
ÚČINNOST
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:

