
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Vinařice (V) Vinařice č.p. 245, 273 07 Vinařice

Kontaktní osoba : jméno Hromada, Pavel, Bc. telefon: 312291697 e-mail: phromada@vez.vin.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání 493
aktuálně zaměstnáno u jiných 

subjektů 68 volný potenciál 218
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním

provozu 95 mimo věznice 83
aktuálně zaměstnáno u 

provozovny SHČ 112 s ostrahou 38

ve věznici 97

Zajišťované profese nebo

jednoduché manuální práce, kompletace a balení výrobků, ruční čištění zeleniny,

typy výroby 
(profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé OZ stavby s.r.o., tel. 312273597 COLAS CZ, a.s., tel. 602587717 RUBIKON Centrum

Servis s.r.o. , tel. 736604679 ANEXIA s.r.o., p. Čech 725781170 A-GIGA s.r.o., Ing. 
Babišová 224250812 Jiří Biskup (bývalá fi Bermuding s.r.o.) 733 176 787 (ukončeno 
3/2020) Euromedia Group, tel.731 451 399 (ukončeno 6/2019) Lenka Čargová - kurty 
Karel Dryák (ukončeno) HARDSON s.r.o. (ukončeno) FILSON s.r.o., Velvary CENTRA 
a.s., Praha (ukončeno)odběratele

Výrobní prostory ve 
věznici

počet 
hal 3 rozloha

1 684,3 
m2 disponibilní prostor 0 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

prostor (možnosti využití)
Vhodné pozemky pro 
výstavbu hal uvnitř věznice Ano mimo věznici Ne plocha 600 m2

Poznámky k volným 
pozemkům

nachází se uvnitř střeženého prostoru věznice, není zasíťovaný

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.

Karta věznice


