
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Oráčov (V) Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Kontaktní osoba : jméno Klouček Josef telefon:
313 593 179, 
601 129 587 e-mail: jkloucek@vez.ora.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání 341
aktuálně zaměstnáno u jiných 

subjektů 0 volný potenciál 56
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním

provozu 60 mimo věznice 0
aktuálně zaměstnáno u 

provozovny SHČ 225 s ostrahou 0

ve věznici 56

Zajišťované profese nebo
kompletace propagačního materiálu z papíru, kovu, kompletace příborových a 
kávových setů, drobná ruční výroba (dočišťování, třídění nebo kompletace mat.) 
pomocné práce ve stavební údržbě, sběr kamene z polností drobná ruční výroba 
(kompletace dílů k vodovodním bateriím) drobná ruční výroba (kompletace kartáčů) 
výkopové práce údržba veřejných prostranství a zeleně pomocné práce při balení 
výrobků balící a kompletační činnost operátor CALL CENTRA kompletační činnost při 
sestavování hraček

typy výroby 
(profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé

glue + more s. r. o., PELHŘIMOV, JE PLAST s.r.o. Praha, FRONĚK, spol. s r.o.
Rakovník, Balino, a.s. Kamenice OÚ Oráčov ANEXIA s.r.o. Rakovník - NPMV 
BrushTec Postřekov SALK, spol. s r. o. COMDATA CZECH a. s. BRUDER Spielwaren 
GmbH + Co. KGodběratele

Výrobní prostory ve 
věznici

počet 
hal 1 rozloha 980 m2 disponibilní prostor 0 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

prostor (možnosti využití)
Vhodné pozemky pro 
výstavbu hal uvnitř věznice Ano mimo věznici Ne plocha 13 458 m2

Poznámky k volným 
pozemkům

Volný pozemek se nachází ve výrobní zóně věznice. Pozemky jsou samostatně 
oplocené ohradní zdí. Plochu o výměže 980 m2 zabírá stávající výrobní hala a 1 640 
m2 zpevněné a manipulační plochy. Zbývající část pozemků o výměře 13 458 m2 lze 
využít k výstavbě další haly za účelem zaměstnávání odsouzených. Věznice 
zpracovala PIZ k výstavbě výrobní haly SO2 ve výrobní zóně a odeslala na GŘ do
investiční komise 27.06.2017. Investiční komise GŘ VS ČR č. j. VS-31070-1/ČJ-2018-
800001-1 POR ze dne 20.02.2018 stanovila termíny výstavby SO2 – bod č. 4 –
Věznice Oráčov - Výrobní hala SO2 – PD + geodetické práce + autorský dozor (termín
11/2019) - Výrobní hala SO2 – stavební část (termín 11/2020).

Doplňující údaje:

(např. možnost rozšíření

kvalifikace, .. )

Legenda k zobrazeným údajům:

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

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

věznici.
l Poznámky k vybavení výrobních prostor - vybavení, druh činnosti, patrové nebo přízemní budovy apod.
l 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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