
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Všehrdy (V) Všehrdy 26, poj. pošta Chomutov, 430 01

Kontaktní osoba : jméno Petra Pavlíčková telefon: 602 785 675 e-mail: ppavlickova@vez.vse.justice.cz

Potenciál v 
zaměstnávání 247

aktuálně zaměstnáno u jiných 
subjektů 42 volný potenciál 111

aktuálně zaměstnáno ve 
vnitřním provozu 57 mimo věznice 0

aktuálně zaměstnáno u 
provozovny SHČ 37 s ostrahou 0

ve věznici 111

Zajišťované profese nebo

rybářství, kompletace výrobků, porážka drůbeže, výroba klimatizací do aut, práce na
autovrakovišti, pomocné stavební práce, sekání trávy, sběr listí, pomocné zemědělské 
práce

typy výroby 
(profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé

Spolupráce probíhá přesně podle smlouvy o zaměstnávání odsouzených a nejsou žádné
problémy.odběratele

Výrobní prostory ve 
věznici

počet 
hal 1 rozloha 1 952 m2 disponibilní prostor 0 m2

Poznámky k vybavení 
výrobních

Hala je celá pronajatá - spodek firma Balírny Unima, vršek firma KAWE CZprostor (možnosti využití)
Vhodné pozemky pro 
výstavbu hal uvnitř věznice Ne mimo věznici Ano plocha 4 555 m2

Poznámky k volným 
pozemkům

sousedí těsně se zdí věznice

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.


