
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Nové Sedlo (V) Hlavní č.p.2, Nové Sedlo, 438 01 Žatec

Kontaktní osoba : jméno Ing. Zdeněk Čada telefon:
415779154, 
721953418 e-mail: zcada@vez.nse.justice

Potenciál v zaměstnávání 428
aktuálně zaměstnáno u jiných 

subjektů 0 volný potenciál 236
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním

provozu 77 mimo věznice 5
aktuálně zaměstnáno u provozovny 

SHČ 115 s ostrahou 10

ve věznici 221

Zajišťované profese nebo
pomocné práce v zemědělství, pomocné stavební práce,  výkopové práce, balicí 
činnosti, pomocné práce v autoopravárenství, pomocné práce při výrobě součástek v 
automobilovém průmyslu, kompletace volantů osobních volantů, caal centrum. 
pošívání volantů. Pomocné práce v prádelně, skladové a mnipulační práce, 
kompletační práce, pomocné práce v zemědělství 

typy výroby (profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé

se stávajícími zaměstnavateli probíhá spolupráce na velmi dobré úrovni, Miloš Ježek, 
SH Krakovec, Agrospol Petrovice, Obec Nové Sedlo, Uzavřena smlouva s firmou 
Eaton Chomutov - v současné době přerušena, Conectart, Toyoda Gosei, Triton, 
Tenebris, KAWeodběratele

Výrobní prostory ve věznici
počet 

hal 3 rozloha 1 680 m2 disponibilní prostor 1 600 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

Objekt č. 1 vlastní plynoměr, vodoměr, nová podlaha litý beton, hala není zateplená, 
cca 1200m2, objekt č. 2 cca 97m2, hala vytápěna přímotopy, plně funkční pro drpbnou 
výrobu, objekt č. 3 hala je po rekonstrukci, cca 300m2, vlastní soc. zázemí, jídelnu. 
Vytápění haly je zajištěno plynovými hořáku zavěšenými pod stropem. Prtostory
určené k navolávání zákazníkům, Nové Sedlo cca 80m2 Nové Sedlo, umístěno 
budova O střežená část větnice, vblastní sociální vybavení, Drahonice cca 80m2 v 
prostoru centrálních sprch, vlastní sociální vybavení.. , objekt č. 2 prostor (možnosti využití)

Vhodné pozemky pro 
výstavbu hal uvnitř věznice Ano mimo věznici Ne plocha 580 m2

Poznámky k volným 
pozemkům Výrobní zóna věznice, objekt č. 1 v současné době prázdný, hala není zateplená, 

vlastní sociální vybavení, vlastní měřidla na odběr energií. 

Doplňující údaje:

Počet hal ve věznici, došlo ke změně. Bývalá budova Kovo-výroby, změna užívání. 
Plocha o velikosti 102m2 využívá firma Toyoda Gosei, jednosměnný režim, v 
současné době 10 odsouzených, pozdějším Firma Toyoda Gosei v současné době
největší zaměstnavatel ods. osob. Pracoviště NP-muži (20ods., NP- ženy, 10 ods., VP 
ženy 3 ods., SP -muži od 18.8.2020 10 ods., Toyoda volanty 48 ods., Další 
zaměstnavatel Triton v současné době nechce ods., dopadek koronaviru, Tenebris-
koronavir,. Nouzový stav z důsledku koronaviru velmi omezil spolupráci. 

(např. možnost rozšíření

kvalifikace, .. )

Legenda k zobrazeným údajům:

� Kontaktní osoba - osoba, která je odpovědná za agendu zaměstnávání odsouzených.
� Potenciál v zaměstnávání - číslo vyjadřující všechny potenciálně zaměstnatelné odsouzené.
� Mimo věznice - počet odsouzených, kteří připadají v úvahu pro práci vně či vevnitř věznice.
� Zajišťované profese nebo typy výroby - druhy činností, které mohou odsouzení vykonávat v závislosti na 

jejich případné odbornosti, vyučení apod.
� Reference na stávající či minulé odběratele - firmy, pro které odsouzení pracovali a mohou dát referenci na 

věznici.
� Poznámky k vybavení výrobních prostor - vybavení, druh činnosti, patrové nebo přízemní budovy apod.
� Poznámky k volným pozemkům - specifikace o jaké pozemky jde, případně může jít o haly, budovy, které je 

třeba dostavět, pokud jsou mimo areál věznice, apod.
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