
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Praha Ruzyně (VV) Staré náměstí 3, Praha 6

Kontaktní osoba : jméno Charvát František telefon: 220184475 e-mail: fcharvat@vez.ruz.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání 307
aktuálně zaměstnáno u jiných 

subjektů 0 volný potenciál 0
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním

provozu 132 mimo věznice 0
aktuálně zaměstnáno u 

provozovny SHČ 175 s ostrahou 0

ve věznici 0

Zajišťované profese nebo

u jiných subjektů na nekvalifikované činnosti (pomocné a úklidové práce) celkem 160
odsouzených na kvalifikované činnosti: Sanitářka 11, Obsluha stroje v pekárně 3, 
Obsluha strojového čištění chodníků 1

typy výroby
(profese/výroba

a disponibilní počet)

Reference na stávající či 
minulé

Domov sv. Karla Boromejského- K Šancím 50, Praha 6; Úřad městské části Praha 17-
Žalanského 291, Praha 6; Pražské služby a.s. - Pod Šancemi 444/1, Praha 9; UNITED 
BAKERIES a.s. - Pekařská 1/598, Pha 5; Balino a.s. Kruhová 556, Kamenice; 
KOMWAG a.s. Perucká 2542/10, Pha 2; lahůdky Palma s.r.o.,Reinerova 701/6, Praha
6-Řepy; Instinct Company s.r.o., Praha 1, Tržiště 372/1; call centrum AicansoCall s.r.o, 
Jaurisova 515/4, Michle; Zotavovna VS ČR Praha (kantýna v objektu věznice), Na 
Květnici 1105/10, Pha 4 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5; Quinn
Hotels Praha a.s. Praha 8, Pobřežní 311/1; Obecní úřad Velké Přílepy Ke všem 
stávajícím spolupracujícím subjektům bez připomínek, platební morálka dobrá. Dříve 
spolupracovala spol. PAPEI a.s., Roudnice n. Labem, dále Wet Wipes, Noutenice- bez
negativ a Powerprint s.r.o.- Suchdolská 1018, Horoměřice;odběratele

Výrobní prostory ve 
věznici

počet 
hal 0 rozloha 0 m2 disponibilní prostor 0 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

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

Poznámky k volným 
pozemkům

Doplňující údaje:

(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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