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Povinný subjekt: 

Revmatologický ústav 

Na Slupi 450/4 

128 00 Praha 2 

IČ: 00023728 

 

 

Žadatel: 

 

[Xx  xX] 

bytem: [Xx  xX] 

datum narození: [Xx  xX] 

e-mail: [Xx  xX] 

 

 

 

č.j. 002794/REVUS-172581       Praha, 3.3.2023 

vyřizuje: [Xx  xX], e-mail: [Xx  xX] 

 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268 – I/2012 
ze dne 29. 5. 2012 v platném znění, se sídlem Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2, IČO: 
00023728 obdržel dne 27.2.2023 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ze dne 26.2.2023, kdy žádáte za 
účelem statistického zpracování o poskytnutí informací:  
 
o nutričních terapeutech zaměstnaných vaším zdravotnickým zařízením v rozsahu 

uvedeném níže. Zaměstnává-li vaše zařízení více nutričních terapeutů, žádám vás o 

poskytnutí níže uvedených informací v anonymizované podobě za každou osobu zvlášť. 

 

Rozsah požadovaných informací: 

 věk 

 výše úvazku 

 zařazení do platové třídy 

 nejvyšší dosažené vzdělání vedoucí k získání odborné způsobilosti (SŠ/VOŠ/VŠ Bc.) 

 dosažené vzdělání vedoucí k získání specializované způsobilosti (NCO NZO/VŠ 
Mgr.), je-li dotyčný zaměstnanec jejím držitelem 

http://www.revma.cz/


Revmatologický ústav, příspěvková organizace, zapsaná v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb,  
Sídlo: Na Slupi 4, 128 50 Praha 2  

IČ: 00023728, DIČ: CZ00023728, IČZ: 0201000, ID datové schránky: wjqzqtn  
Bankovní spojení: ČNB Praha, CZK č. 439021/0710 IBAN CZ1007100000000000439021 CNBACZPP  

ČNB Praha EUR č. 34534-439021/0710 IBAN CZ8007100345340000439021 CNBACZPP 
www.revma.cz 

 název specializačního oboru, je-li dotyčný zaměstnanec držitelem specializované 
způsobilosti 

 
 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 

 

 

Nutriční terapeut: 

Věk:     30 - 40 let 

Úvazek:    1,0 (tj- 40 hodin týdně) 

Zařazení do platové třídy:  10. platová třída 

Nejvyšší dosažené vzdělání: VOŠ 

Bez specializovaného oboru 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

…………………………………………. 

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 

ředitel 
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