
KARTA VĚZNICE

Název a adresa věznice Znojmo (V) Dyjská 4, Znojmo, 669 02

Kontaktní osoba : jméno Eva Honová telefon:
515212332, 
773794419 e-mail: EHonova@vez.zno.justice.cz

Potenciál v zaměstnávání 96
aktuálně zaměstnáno u jiných 

subjektů 10 volný potenciál 0
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním

provozu 43 mimo věznice 0
aktuálně zaměstnáno u 

provozovny SHČ 43 s ostrahou 0

ve věznici 0

Zajišťované profese nebo

Pomocné práce v zemědělství, stavební údržba, skladové hospodářství, kovovýroba pro
stavebnictví, třídění TDO, třídění sběrných surovin, manipulace s řezivem.

typy výroby
(profese/výroba

a disponibilní počet)
Reference na stávající či 
minulé

NUMERO UNO, s.r.o.; Moravskoslezský kovošrot, a.s.; AGRO Jevišovice, a.s.; 
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA ZNOJMA, Městské lesy Znojmo, Nevoga s.r.o.,
Opametal s.r.o., Masri Znojmo, FCC Znojmo s.r.o.., FK dřevěné lišty Bojanovice, Rohde, 
spol. s r.o.,Enterprise ZN s.r.o., Ráj dřeva s.r.o.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 Ano plocha 673 m2

Poznámky k volným 
pozemkům Majetek převzatý od Policie ČR – probíhající opravy pro potřeby věznice, výhledově po 

úpravách, případně nové výstavbě využití pro zaměstnávání vězněných osob

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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