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Příloha č. 1 - Průzkum veřejného mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

provedený Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

AV ČR1

- Průzkum probíhal ve dnech 6.5. - 13.5.2013

- Počet dotázaných: 1062

- Předmět výzkumu: názor na interrupci, eutanazii a trest smrti

Názory na trest smrti

                                               
1 Zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-
smrti-kveten-2013.



Příloha č. 2 - Vývoj počtu odpůrců a zastánců trestu smrti v ČR v letech 

1992 – 20132

                                               
2 Zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-
smrti-kveten-2013.



Příloha č. 3 – Poměr počtu doživotně odsouzených k celkovému počtu 

odsouzených3

- Stav ke dni 31.12.2012

                                               
3 Zdroj: 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A
9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf.



Příloha č. 4 – Programy zacházení doživotně odsouzených ve věznici Valdice4

1. Vzdělávací aktivity dle zájmu na cele:

a) cizí jazyky (NJ a AJ) – kazety, knihy,

b) encyklopedie (dějiny, osobnosti, fauna, zeměpis) – knihy,

c) právnická literatura (trestní zákon, trestní řád, občanský zákoník, zákon o 

rodině, zákoník práce),

d) práce na počítači (učebna).

2. Naučné programy:

a) přírodopisné dokumenty,

b) cestopisné dokumenty – video,

c) kvízy a soutěže,

d) diskusní pořady,

e) televize zprávy.

3. Sportovní aktivity:

a) kondiční (rotoped, posilovací stroj, medicinbal),

b) rehabilitační (ribstole, žíněnky, gymball),

c) hry (stolní tenis, košíková, kuželky, šipky).

4. Relaxační techniky:

- poslech akustické nahrávky s možností individuální relaxace.

5. Volnočasové aktivity:

a) četba literatury dle vlastního výběru,

b) volný výběr televizního programu,

c) filmy video jednou sobota, jednou neděle,

d) stolní hry,

e) poslech rozhlasu.

                                               
4 Tůmová, J. Výkon trestu odnětí svobody na doživotí. Trestní právo, č. 3/2006, s. 13.



6. Pracovní aktivity

- dle nabídky firem a možností věznice.

7. Pohovory se specialisty:

a) pedagog,

b) psycholog,

c) kaplan,

d) psychiatr.



Příloha č. 5 – Časový rozvrh dne pro doživotně odsouzené ve věznici Valdice5

                                               
5 Tůmová, J. Výkon trestu odnětí svobody na doživotí. Trestní právo, č. 3/2006, s. 16.
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