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1. ÚVOD DO EKONOMIKY ODBĚRU ORGÁNŮ V ČÍNĚ 
 

1.1 NABÍDKA A POPTÁVKA 
 

O otázce nedobrovolného odběru orgánů v Číně toho bylo již mnoho zveřejněno a množství 

rezolucí dokládá1, že se tyto praktiky v Číně skutečně dějí. Podle posledních výzkumů je také 

zřejmé, že se tak děje i v současné době. V našem institutu se zabýváme zkoumáním zločinů 

komunismu a nedobrovolného odběru orgánů na vlastních občanech. Tyto zločiny rozhodně jsou 

a s největší pravděpodobností patří mezi ty nejhorší zločiny nejen v době našeho 21. stol., ale 

v celé historii lidstva vůbec. Jak jsme již zmínili, v této věci proběhlo několik nezávislých šetření 

a byly vydány podrobné zprávy, na základě kterých byly tyto zločiny proti lidskosti v řadě 

demokratických zemí formálně odsouzeny. Proto jsme se rozhodli na tuto problematiku podívat z 

jiného úhlu pohledu, který ještě nebyl analyzován a to tak, zda se na těchto zločinech nepodílí, ať 

již vědomě či nevědomě, společnosti či lidé z demokratických krajin mimo Čínu.  

 

Pokud se bavíme o nedobrovolném odběru orgánů v Číně, máme tu dvě strany mince, a to 

nabídku orgánů a jejich poptávku. Jedno bez druhého by jen těžko existovalo. Otázka nabídky je 

jasná a již dříve zdokumentovaná. Obecně je známo, že Čína má mnoho nepohodlných vězňů 

svědomí, kteří jsou pro stát postradatelní a orgánů mají tedy dostatek. Poptávka je dvojího 

charakteru, a to ze strany místních bohatých zájemců a zájemců ze zahraničí. Podle dostupných 

zpráv je za masivním nárůstem nedobrovolných odběrů orgánů právě orgánová turistika ze 

zahraničních zemí, které se vyznačují dlouhými čekacími lhůtami. Názorně je vše zachyceno níže 

na infografice: 

Obrázek 1Schéma procesu nedobrovolného odběru orgánů 

 
 

https://dafoh.org/resolutions-and-parliamentarian-statements-on-forced-organ-harvesting-in-china/
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Tato otázka je tedy velmi široká a komplexní a nelze ji jednoduše popsat na několika desítkách 

stran jedné studie. Pokud bychom rozepsali celý proces zjednodušeně, začíná identifikováním 

určité skupiny obyvatel (tzv. třídního nepřítele v případě čínské komunistické strany), která bude 

pro tyto účely použita. Poté přichází její veřejná dehonestace a buď zákonné či pouze formální 

právní odsouzení. Následuje samotné zatýkání, testování zdraví, a nakonec samotný 

nedobrovolný odběr orgánů, při kterém dotyčný subjekt neboli dárce většinou umírá. Nesmíme 

zapomínat ani na likvidaci důkazů, tedy spálení těla dárce a obstrukce při komunikaci 

s pozůstalými. Takto by se dal stručně popsat proces nedobrovolného odběru orgánů, jak k němu 

v Číně dle výše zmíněných průzkumů dochází. Jak již bylo uvedeno, tento proces by neexistoval 

bez důležité části, kterou jsou příjemci daných orgánů, samotného procesu transplantací a 

následné rekonvalescence příjemců nebo odeslání orgánů za hranice Číny pro transplantaci v třetí 

zemi. Taktéž je zde otázka vypořádání se s úřady dle zákonů v zemi příjemce, který zde byl 

například na čekací listině pro transplantaci. Jak je vidět, je to složitý a komplikovaný proces, 

který má mnoho různých částí.  

 

V infografice výše je vidět proces nedobrovolného odběru orgánů, který byl již zmapován 

četnými studiemi a analýzami. Jak je vidět, tento proces má dvě základní části. První část, na 

obrázku vlevo, je nápad výběru určité skupiny obyvatel, která bude pro nedobrovolný odběr 

orgánů použita. Poté dochází k jejímuveřejnému odsouzení, aby se zbytek obyvatelstva 

postavilproti této skupině, a ta aby pak nenalezla u ostatních zastání. Následně dochází 

k formálnímu, avšak nezákonnému právnímu odsouzení skupiny, což vede k zatýkání jejich členů 

a věznění ve věznicích, pracovních táborech či převýchovných centrech. V těchto zařízeních 

dochází k testování vhodnosti dárců pro účely transplantací, vytváření seznamů a následnému 

vykonávání samotných transplantací. Tato část procesu se tradičně jmenuje obchodní nabídka. O 

té bylo již provedeno několik zásadních studií a reportů, které jsou uvedeny dále, a proto se jí 

více nezabýváme. Níže pouze pro širší kontext podstaty věci shrnujeme důkazy, které byly již 

dříve zveřejněny.  

 

Další v řadě jsou společnosti dodávajícími zdravotnický materiál a léky do Číny. Všímáme si 

také modernizací nemocnic, kde se operace provádějí a v neposlední řadě se zde setkáváme 

s čínskými lékaři, kteří dané operace provádějí. Tyto společnosti a čínské lékaře bychom měli 

zařadit do středu celku, neboť nejsou přímo nabídkou ani poptávkou, přesto však jsou důležitou 

částí celkového obrazu, bez které by nedošlo ani k nabídce, ani k poptávce, neboť zdravotnický 

materiál a léčiva se používají jak při testování dárců, tak ke stabilizaci příjemců. Čínští lékaři, 

kteří operují dárce a jsou si celého procesu vědomi, jsou taktéž nedílnou součástí, neboť si těžko 

dokážeme představit lékaře v demokratické společnosti, který by operoval dárce a nechal ho, poté 

co z něho odebral orgány, zemřít. 

 

Pravá strana infografiky s názvem poptávka ukazuje prodej nedobrovolně odebraných částí 

lidských bytostí, v důsledku kterého většinou tito lidé zemřou. Zde se setkáváme s procesem 

zápisu pacientů na čekací seznamy nejen běžných nemocnic a zdravotních zařízení v zemích 

jejich původu, ale i různých agentur na zprostředkování transplantací v zahraničí, s lékaři, kteří 

stojí před dilematem záchrany člověka a nedostatkem orgánů k transplantacím, ale i s překupníky 

a černým trhem s orgány v různých částech světa, tak jak to znázorňuje infografika níže. A 

nezapomínáme také na rekonvalescenci pacientů poté, co se vrátí do své země, na jejich 

následnou léčbu, nezřídka na reklamaci a opětovnou operaci, při níž může zemřít další dárce v 

Číně, až přijdeme k bodu, kdy dojde k odhlášení se ze seznamu čekatelů ve své zemi a placení 
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zdravotních výdajů systému dané země. Níže pro ilustraci přikládáme klasický objednávkový 

formulář na transplantaci v zahraničí, především v Číně. 

Obrázek 2Poptávkový formulář na transplantaci orgánu v Číně  

 

Zdroj:https://medicaltourism.com/Forms/RequestMoreInformation.aspx 

Některé z těchto zmíněných částí skládanky jsou také popsány a zveřejněny. Co se týče černého 

trhu a překupníků, tzv. agentur a kontaktování pacientů z čekacích seznamů, toho se náš 

výzkumnedotýká.Máme však informace například o čínské společnosti Lemen Group, mající 

pobočky v šesti zemích včetně České republiky, která se zabývá zprostředkováním transplantací2.  

 
Obrázek 3 Přehled nejčastějších cest jak se o možné transplantaci dozvídají příjemci 

https://medicaltourism.com/Forms/RequestMoreInformation.aspx
https://mtqua.org/media-center/lemen-international-certification/
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V naší studii jsme se zaměřili specificky na lékaře v zemích příjemců orgánů, jejich postoje 

k dané věci a na konkrétní důkazy o tom, že lidé z těchto zemí cestují do Číny za orgány, tedy na 

pojmenování příjemců. Dále jsme se zaměřili na západní společnosti, které prodávají ve velkém 

zdravotnický materiál či léky do Číny, bez kterých by k tak masivnímu nedobrovolnému odběru 

orgánů nemohlo docházet, neboť dle průzkumů se většina zdravotnického materiálu do Číny 

dováží3 a dle hospodaření zmíněných společností je jejich profit na tomto obchodu viditelný. 

 

Poukazujeme také na to, že pracujeme pouze s doložitelnými fakty, tedy byť čísla vypadají 

relativně malá, lze usuzovat dle obvyklých zvyklostí, že skutečná čísla jsou mnohonásobně vyšší. 

Dalším faktem pak je, že Čína nemá propracovaný systém dárcovství orgánů, seznamy čekatelů a 

obecně vzato transplantační systém, i když se snaží tvrdit, že má, což dokládá fakt, že ministr 

zdravotnictví Číny Huang Jiefu osobně v roce 2015 prohlásil, že mezi 80. lety minulého století a 

rokem 2009 se vyskytlo v Číně pouze 130 případů dobrovolného dárcovství orgánů.4 

 

 

1.2 VÝVOJ PROBLEMATIKY NEDOBROVOLNÉHO ODBĚRU 

ORGÁNŮ V ČÍNĚ 
 

V osmdesátých letech 20. století, po nastartování ekonomických reforem, se celá země začala 

vzpamatovávat ze šoku kulturní revoluce a spolu s probíhajícími změnami v Evropě a Rusku 

mnoho lidí, zejména pak studentů, začalo vzhlížet ke svobodě myšlení, svobodě menšin a ideám 

právního státu. Tak tomu bylo až do studentského hnutí v roce 1989 na náměstí Tiananmen 

v Pekingu, které bylo snahou o zrušení dominance komunismu v Číně, o jehož násilném 

potlačení se i přes silnou cenzuru dozvěděl celý svět. V tomto bodě měl celý svět možnost spatřit 

pravou podstatu Komunistické strany Číny. Čínská komunistická strana si tehdy „dala na chvíli 

pokoj“, snad aby unikla tlaku vnějšího světa a dosáhla odstranění různých obchodních bariér, 

které na ni byly uvaleny. V této době, tedy v devadesátých letech minulého století, se po celé 

čínské zemi dále ještě rozvíjely svobodné názory.  

 

Nicméně i v tomto tzv. období klidu probíhala zvěrstva skrytá pod maskou rozvíjející se výrobní 

a ekonomické velmoci. Jedním z nich bylo testování orgánů u politických vězňů a skutečných 

zločinců5. Orgány ze začátku putovaly hlavně na udržení zdraví vysokých komunistických 

funkcionářů. Byť to bylo v té době pouze věcí touhy jednotlivců, dnes se tato praxe stala jedním 

ze základních cílů komunistické strany6. Proto už od začátkudevadesátých let minulého století 

probíhaly pokusy v tomto lékařském oboru, a to zejména v ujgurské oblasti5, stejně tak jako 

v oblasti Tibetu, kde probíhá dlouhá desetiletí proces asimilace obyvatelstva. 

 

Čínští lékaři publikovali lékařskou studii využívající orgány z popravených vězňů již v roce 

1991262. Dr. Ronald D. Guttmann, profesor na McGill univerzitě, poté v roce 1992 publikoval 

zprávu263, 264, že po roce 1989 kolem 90 % ledvin transplantovaných v Číně pochází od 

popravených vězňů. Již v devadesátých letech tak tyto praktiky odsoudila lékařská 

Transplantační společnost265.  

 

Když vše spojíme do souvislostí, dojdeme k závěru, že přestože měla Čína katastrofický 

nedostatek orgánů, dokázala poskytovat komerčně orgány pro transplantační turisty. A nelze to 

odůvodnit tím, že by čínští lékaři chtěli hlavně silnou, platící vrstvu klientů – při takovém 

https://www.business-sweden.se/contentassets/616e8cc5f62c4f4794bb486761943dfb/medical-device-market-in-china.pdf
https://www.cn-healthcare.com/article/20150118/content-469059.html
http://www.visiontimes.com/2017/07/15/under-orders-surgeon-killed-uyghur-man-for-organs.html
https://m.theepochtimes.com/chinas-top-hospital-reveals-health-project-aimed-at-prolonging-leaders-lives-to-150_3085302.html/amp#click=https://t.co/DJ2oPqY5VZ
http://www.visiontimes.com/2017/07/15/under-orders-surgeon-killed-uyghur-man-for-organs.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1926466
https://www.jstor.org/stable/2950336?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11654066
https://journals.lww.com/transplantjournal/fulltext/2007/08150/The_Transplantation_Society_s_Policy_on.2.aspx#R3-2
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přetlaku poptávky nelze přehlédnout fakt, že se z občanů Číny dostalo k orgánům jen 10 % 

nejmajetnějších žadatelů a neexistuje tedy finanční důvod, aby byly poskytovány komerční 

transplantace. 

 

Nyní dáme tento problém do kontextu celkového vývoje Číny v posledních desetiletích, 

vysvětlíme stručně jak je možné, že tato otázka vůbec mohla vzniknout a že se tak masivně 

rozšířila. Čínská komunistická strana v minulosti vždy vytyčovala určité „třídní nepřátele“, proti 

kterým poštvala zbytek společnosti, ať již to byli agrárníci, pravičáci, intelektuálové, finančníci, 

členové náboženských skupin, studenti, ale i různé skupiny loajálních straníků, průmyslníci, atd7. 

Komunistická strana Číny měla pro takový postup většinou dva důvody. Jednak tím dosáhla 

udržení strachu mezi celým obyvatelstvem, protože nikdo nevěděl, kdo bude další 

pronásledovanou skupinou. A potom jej také používala pro odklonění pozornosti obyvatel od 

vnitřních problémů země a od chyb, které komunistická strana dělala a které se snažila soustavně 

maskovat, byť si těchto chyb byli všichni vědomi.  

 

Po tomto období devadesátých let bylo v roce 1999 pro svou velkou oblibu zakázáno duchovní 

cvičení Falun Gong8, které podle tehdejších vládních odhadů cvičilo mezi 70-100 mil. čínských 

občanů, a to včetně mnoha zaměstnanců vládních úřadů, policie, armády, komunistických 

funkcionářů, soudců a dalších, o jejichž loajalitu se komunistická strana opírala. Po tomto zákazu, 

který byl podpořen masivní očerňující kampaní, tedy dehonestací dle naší studie a veřejným 

odsouzením, přišel úřad 6-10 (speciálně vytvořený úřad s rozsáhlými pravomocemi určený pouze 

a výhradně k pronásledování Falun Gongu) s vnitřními nařízeními pro oficiální pronásledování – 

což, v důsledku znamenalo, že se cvičení Falun Gong od té chvíle stalo protistátní činností – 

v důsledku čehož následovalo vytváření seznamů,hromadné zatýkání a mučení až k smrti, jen aby 

se příznivci Falun Gongu vzdali svého přesvědčení. 

 

Tato skupina se ukázala pro účely nedobrovolného odběru orgánů v Číně zásadní, protože se 

jednalo o skupinu obyvatel, která byla zdravá a nekonfliktní, byla v dostatečném množství, a tak 

se stala skupinou, vůči které se za pomocí silné kampaně zaměřené proti Falun Gongu běžící až 

do dnešních dnů ve všech veřejnoprávních médiích podařilo vypěstovat mezi obyvatelstvem 

silnou averzi. Pokusy z ujgurské oblasti se tak přelily do masivního rozsahu a do vidiny velkého 

zisku. Vzhledem k tomu, že potenciálních dárců zde byl takřka neomezený počet a nikdo se o ně 

příliš nestaral, poptávka po lepším zdraví ve světě výrazně vzrostla a čekací lhůty na 

transplantace jsou velmi dlouhé, plán vypadal proveditelně. Tím, že byl zakázán Falun Gong a 

byl poskytnut masivní zdroj orgánů, však nebyly ostatní skupiny omilostněny. Stále ještě jsou 

zavíráni lidé v tibetské oblasti9, kde také probíhaly transplantace orgánů10. V ujgurské oblasti 

v posledních letech vyrostlo mnoho zadržovacích center, kde je údajně z důvodu potlačení 

terorismu uvězněno statisíce až miliony Ujgurů, provádějí se na nich komplexní zdravotní 

prohlídky11, jak dokládají poslední informace ze Spojených národů12, a podle výpovědí svědků 

jich tam také mnoho záhadně mizí. Není však sporu o tom, že masivní nedobrovolné odebírání 

orgánů začalo při zahájení pronásledování Falun Gongu. 

 

  

http://www.ninecommentaries.com/
https://www.falungong.cz/situace-v-cine/historie-pronasledovani/
https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2019/07/ChinaTribunal_-SummaryJudgment_17June2019.pdf
https://endtransplantabuse.org/an-update/
https://www.vaclavhavel.cz/cs/index/videa/986/ujgursko-pod-cinskou-vladou-prevychovne-tabory-a-digitalni-diktatura-21-stoleti-28-1-2019
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-religious-ethnic-minorities-uighur-muslim-harvest-organs-un-human-rights-a9117911.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3P3K9WH3lArCYOZWTCquogao7CqWS9SwEJdcCqoxrIZpLCPNlqPM4MX-8#Echobox=15
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1.3 OTÁZKY, KTERÉ SI KLADEME 
 

Jak jsme již uvedli, strana nabídky zmíněná výše není předmětem našeho výzkumu, protože již 

byla velmi pečlivě a detailně popsána ve výzkumech Davida Kilgoura a Davida Matase, který 

vyšel v souhrnné zprávě pod názvem Krvavá sklizeň13, dále potom ve výzkumu Ethana 

Gutmanna vydaného v knize s příznačným názvem Jatka14 a nejnověji pak v jejich společné 

aktualizaci reportu Krvavá sklizeň z roku 201615. Poslední šetření Světové organizace na 

vyšetřování pronásledování Falun Gongu z roku 2018, které bylo provedeno formou 

telefonických rozhovorů s čínskými nemocnicemi ukazuje, že nabídka orgánů pocházejících z 

pronásledovaných praktikujících Falun Gongu je stále aktuální a tyto orgány jsou dále zájemcům 

nabízeny.16,17. 

 

Strana poptávky je neméně opovrženíhodná a trestná jako strana nabídky. Jedná se v ní o prodej 

nedobrovolně odebraných částí lidských bytostí, v důsledku kterého většinou tito lidé zemřou. 

Účastni jsou všichni, kdo toto zprostředkovávají, tedy lékaři, kteří operují, lékaři v domovských 

zemích dárců, kteří si musí být vědomi, k čemu dochází, společnosti, které dodávají Číně 

materiál pro tak velké množství transplantací a mnoho dalších částí této skládanky. Zejména se 

dále jedná o samotné příjemce, kteří jsou v drtivé většině oklamáni celým procesem, a kteří si 

většinou myslí, že je vše legální a netuší, že pro jejich novou ledvinu, játra, srdce, plíce či tkáň 

umírají nevinní lidé. Tato část celku není příliš zmapována, a právě na ni se ve svém výzkumu 

zaměříme. Je nutno ovšem vzít v potaz, že náš výzkum v této věci není a ani nemůže být 

komplexní, neboť se jedná o velmi rozsáhlé a komplikované téma se spoustou lékařských a 

firemních tajemství a neochoty poskytnout relevantní informace. Nicméně se pokusíme v co 

největší míře poskytnou několik důkazních vodítek pro zodpovězení otázek, které chceme tímto 

výzkumem předložit. 

 

Naše základní otázky jsou následující: Podílejí se západní společnosti na tomto zločinu proti 

lidskosti? A pokud ano, podílejí se na něm vědomě či nevědomě? Pokud se na něm podílejí, jsou 

také nějak za tyto zločiny zodpovědní? Pokud ano, mají s nimi činné orgány v zemích jejich sídla 

zahájit oficiální šetření? Dal by se proces nedobrovolných odběrů orgánů vězňům svědomí 

omezit či úplně zastavit, pokud by tyto společnosti přestaly prodávat na čínský trh své zboží k 

tomu určené? Vědí lékaři v zemích původu příjemců o otázce nedobrovolného odběru orgánů? Je 

možné, že s ním tiše souhlasí tím, že nekonají proti? Měly by se profesní mezinárodní organizace 

k tomuto problému jasně vyjádřit? Měli by být lékaři, kteří jsou v tomto procesu angažovaní, 

trestně odpovědní? Otázek je mnoho a my se pokusíme k některým poskytnou odpovědi. Ty 

ostatní bude nutno dále zkoumat a dále se ptát. Zde by pak měly pomoci další výzkumné zdroje, 

které se na problematiku zaměří. Také by si tyto otázky měly položit orgány činné v trestních 

řízení, neboť se jedná o problém, který je v drtivé většině demokratických států trestný. Taktéž 

by se tím měly zabývat orgány zdravotnické, lidskoprávní, orgány činné v zahraniční politice, 

obchodní komory a další. Touto studií se snažíme problém jako takový definovat a položit 

základní otázky, kterými orgány v dotčených zemích vybídneme k jednání. 

 

Jak již bylo zmíněno, s celým tímto procesem se pojí řada lidsko-právních, etických a morálních 

nesrovnalostí – nesrovnalosti se studiemi čínských lékařů popsaných například ve výzkumu 

"Dodržování etických standardů v podávání zpráv o zdrojích dárců a přezkumu etiky v 

recenzovaných publikacích týkajících se transplantací orgánů v Číně"18, telefonní nahrávky do 

nemocnic, které poukazují na využívání orgánů z vězňů svědomí, krátké čekací lhůty v čínských 

http://organharvestinvestigation.net/
https://endtransplantabuse.org/2014-report/
https://endtransplantabuse.org/an-update/
http://www.upholdjustice.org/node/420
http://www.upholdjustice.org/node/404
https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e024473
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nemocnicích zdokumentované ve zprávě „Krvavá sklizeň“19 či mnohá svědectví popsána ve výše 

zmíněných studiích a podpořena výsledkem nezávislého londýnského tribunálu „Independent 

Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China“20. To vše je 

shrnuto v závěru této studie. 

 

  

https://bloodyharvest.info/
https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2019/07/ChinaTribunal_-SummaryJudgment_17June2019.pdf
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2.STUDIE LÉKAŘŮ 
 

2.1 ÚVOD 
 

První polovina našeho výzkumu je zaměřena na jednotlivé studie lékařů z demokratických států, 

ze kterých je patrné, že jejich občané cestují za transplantacemi do Číny. Toto se týká nejméně 20 

zemí světa. Po analyzování studií, na které se zde odkazujeme, jsme zjistili, že západní lékaři 

mnohdy vědí o skutečnostech, které takovým transplantacím předcházejí, nicméně vzhledem 

k záchraně života svého pacienta či zachování své důvěryhodnosti, danou problematiku a etickou 

stránku veřejně nekomentují. Cestovat za transplantací je samo o sobě v pořádku, problém však 

nastává při zodpovězení otázky, z jakého zdroje orgány pocházejí, zda byl orgán darován 

dobrovolně anebo zda při samotné transplantaci dárce daného orgánu nezemřel. Kdyby jiný 

pacient v důsledku transplantace nedobrovolně zemřel, už by se to jako zachování života pacienta 

nepočítalo. V podstatě by se jednalo o vraždu na objednávku, kterou by zapříčinil svou 

poptávkou pacient či lékař.  

 

Zkoumat podíl lékařů z demokratických zemí na těchto zločinech je však vhodnější spíše pro 

oficiální vládní šetření, takže k tomu nebudeme v naší analýze přistupovat jako k vědomé trestné 

činnosti. V naší analýze naopak vycházíme z předpokladu, že lékaři nejsou předem seznamováni 

s podobným jednáním svých pacientů a naopak spolupracují, jsou-li dotazování. Že lékaři 

mnohdy nevědí, jaké cesty podnikají jejich pacienti za „obnovením svého zdraví“ je celkem 

uvěřitelné, zvláště pak když vidíme, že překupníci kontaktují pacienty často ještě dříve, než se 

objeví na samotné čekací listině, anebo velmi brzo poté co se tam objeví, a následně se je snaží 

přesvědčit, aby nečekali a raději odjeli za transplantací tam, kde se orgán nabízí k dispozici hned. 

Vzhledem k tomu mohou zájemci hledat pomoc například v Číně, kde je černý orgánový trh 

největší. Zde se ptáme, jakým způsobem mají zprostředkovatelé do těchto registrů přístup? 

Přirozeně jsme si vědomi, že se tento problém netýká pouze Číny, ale pokud bychom počítali 

objem transplantací v jednotlivých rizikových regionech, jsou ve srovnání při tak rozsáhlém čísle 

v Číně ostatní takřka neviditelné. Tato naše analýza se věnuje tedy pouze Číně. V průběhu 

získávání informací jsme objevili zprávy, které poukazují na to, že ani popravení skuteční vězni 

nejsou vždy podrobeni opravdové spravedlnosti. 

 

Zde tedy odhalujeme určitý díl skládanky v procesu obchodu s orgány dle důkazů existujících 

minimálně již od roku 1992 a jakékoli nesrovnalosti s oficiálními daty, které se týkají právě 

tohoto obchodu. Ve druhé polovině studie pak docházíme k tomu, že tento obchod s orgány není 

izolovaným problémem týkajícím se pouze překupníků – existuje prokazatelně 15, a při 

volnějších kritériích 23 západních farmaceutických společností, které se na tomto obchodu podílí 

svou technologií a produkty, vydělávají na něm, ať již o tom vědí či nikoliv. Podílejí se na 

obchodu, který by byl dle demokratického právního systému zcela ilegální. V Číně se tedy děje 

nejméně zločin proti lékařské etice a morálce, spíše však nadto nadřazený zločin proti lidskosti a 

západní společnosti mu pomáhají k lepším výsledkům. 
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2.2PŘEDSTAVENÍ TÉMATU 
 

Ať už se jedná o Istanbulskou deklaraci21 proti obchodování s lidskými orgány či Konvence rady 

Evropy proti obchodování s lidskými orgány22, která se rovněž věnuje neoprávněnému nakládání 

s lidskými orgány, anebo o „Prohlášení WMA o darování orgánů a tkání“ přijatém 63. Valným 

shromážděním WMA v Bangkoku, Thajsko v říjnu 2012 a revidovaným 68. Valným shromážděním 

WMA v Chicagu, USA v říjnu 2017 23 podporující zákonné a etické způsoby, mezinárodní 

společenství má ve svém postoji vůči ilegálnímu odběru orgánů a obchodování s nimi jasno bez 

ohledu na to, o kterou zemi se jedná. I v České republice je zákaz obchodování s orgány pevně 

zakotven v legislativě, konkrétně v zákonu č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a 

transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), § 28 Zákaz 

finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány24. 

 

Logika nám napovídá, že pokud by někde nebylo něco s dárcovstvím orgánů v pořádku, či pokud 

by byl narušen systém pro jejich odběr v určité zemi, výše zmínění odborníci by o tom jistě 

věděli. Přinejmenším některé z těchto lékařských asociací, jakými zmíněná WMA, či 

Transplantační společnost jsou, by o tom pak měly mít rozsáhlejší znalosti, a tyto informace by 

se určitě postupně šířily k dalším lékařům nejen na poli transplantační medicíny. Zajímá nás tedy, 

v jakém rozsahu o dané problematice ví, když dojde na téma odběru orgánů v Číně. 

 

Naše analýza se snaží na danou otázku odpovědět, a to s využitím výzkumných studií lékařských 

odborníků. Používá pouze jejich pohled na věc a jejich tvrzení bez toho, aniž bychom my sami 

vznášeli jakákoli tvrzení o ilegálních procesech, či záležitostech odporující lékařské etice.  

 

2.3 KONTEXT 
 

Jak jsme již popsali výše, ilegální odběr orgánů lze v základu rozdělit na dvě hlavní části – první 

jako odběry při nichž umírají nedobrovolně lidé, a druhá, jako způsoby získávání a prodeje, které 

odporují zákonům, či lékařské etice. Mezinárodní lékařské společenství si je zdánlivě vědomo 

obou těchto částí. 

 

Mezinárodní lékařské společenství uznává, že čínští lékaři mohou využívat popravené vězně jako 

zdroj orgánů, což podporuje i celý čínský systém odběru orgánů. Dva lékařské žurnály, The 

Journal of Clinical Investigation25 a The Journal of Heart and Lung Transplantation26 , došly k 

oficiálnímu stanovisku na toto téma, specificky upozorňující na Čínu, kde se transplantace 

orgánů za posledních 20 let rychle rozšířila, zejména transplantace jater, ledvin a srdce. Studie 

upozorňuje mimo jiné na nepoměr mezi poptávkou a nabídkou.Uvádí také, že „nerovnováha v 

zásobování orgánů je v Číně zvláštním problémem, kde rychlé rozšíření schopnosti provádět 

transplantace nebylo doprovázeno vývojem systému pro vymáhání orgánů od těch, kteří zemřou v 

nemocnicích při podpoře života, stejně jako v mezinárodní praxi. Neexistuje téměř žádná 

systematická obnova dobrovolně darovaných orgánů zemřelých. Neexistuje žádný regionální 

nebo národní systém pro vyžádání souhlasu s darováním orgánů předem od těch, kteří zemřou 

nebo jejich příbuzných po smrti. Bohužel je zřejmé, že někteří lékaři v Číně se ve snaze provádět 

více transplantací zabývají praxí, která porušuje základní standardy lékařské etiky a lidských 

práv, konkrétně používání orgánů popravených vězňů.“ Příkladem jím byla Transplantační 

http://www.declarationofistanbul.org/images/Policy_Documents/2018_Ed_Do/2018_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216
https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-organ-and-tissue-donation/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-285
https://www.jci.org/articles/view/61904
https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(12)01019-4/fulltext
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společnost, která v roce 2006 vydala článek Politika Transplantační společnosti týkající se 

interakcí s Čínou27. 

 

Obecně vzato může být využití popravených vězňů argumentováno jak profesní, tak laickou 

veřejností určitou logikou obhajující, že zločinec (chápán jako jedinec odsouzený za velmi 

opovrhující čin tímto nejvyšším trestem) zemře pro život člověka, který je alespoň zdánlivě 

větším přínosem pro společnost. Takový argument však nemůže a nesmí být platný v případech, 

kdy se jedná o zločince, který spáchá nižší formu zločinu (v našem pojetí se jedná o odnětí 

svobody na určitou dobu), nebo tzv. „zločince“, tedy vězně z politických důvodů. Z oficiálních 

veřejně dostupných zdrojů, na které v této analýze dále odkazujeme, se dozvídáme, že se v Číně v 

posledních letech uskutečnilo minimálně několik pochybných trestů smrti. Stejně tak lze 

z četných veřejně dostupných zdrojů dohledat, že je to v Číně běžnou praxí. V našem průzkumu 

namátkou vybíráme několik případů ilustrujících tento fakt. 

 

Například v roce 2012 Čína popravila tchajwanské občany za pašování drog28. V roce 2009 

podnikatelku, která podvodným způsobem uspořádala veřejnou sbírku, anebo také – což se 

obzvlášť týká našeho tématu – v roce 2008 Čína poslala na trest smrti lékařského vědce kvůli 

tomu, že sdílel státní tajemství s Taiwanem. Z toho jednoznačně vyplývá, že v Číně tresty smrti 

dalece přesahují logiku typu „co když si to zasloužili”, a skutečně žádný orgán pocházející z 

vězňů nelze morálně odůvodnit. S tím vším se navíc pojí také starost o kvalitu takto získaných 

orgánů, neboť mnozí popravení vězni se těžko mohou udržovat v ideální zdravotní kondici až do 

vykonání trestu a akt popravy činí extrakci orgánů i z laického pohledu přinejmenším obtížnou29.  

 

Jak jsme ale zmínili na začátku, existuje další rovina ilegálního odběru orgánů, a to popravy 

vězňů svědomí, či politických vězňů. Důvěryhodné zprávy, které o tomto nedobrovolném, 

jednoduše nazvaném násilném odběru orgánů z vězňů svědomí pojednávají, nakonec potvrdily i 

vládní celky30, 31. To je podpořeno mnoha dalšími výzkumy, například od Schiano a Rhodese, 

kteří upozorňují, že transplantační čísla v Číně neodpovídají počtu popravených vězňů ani dle 

jejich Databáze trestů smrti32. Také zahraniční vlády v čele s USA33 a Evropskou unií34 již 

potvrdily a odsoudily zločiny nedobrovolných odběrů orgánů. Čínský režim tedy logicky využívá 

i jiné zdroje orgánů než jen z oficiálně popravených zločinců. 

 

Jak je tedy možné, že lékaři sami tuto praxi již dávno nevyřešili, nezastavili ji, či o ní veřejně 

nediskutují a nevarují před ní? Dá se to možná odůvodnit povahou tohoto zločinu, která je nejen 

lidsko-právní, ale navíc i ekonomická, a neomezuje se tak pouze na oblast etiky medicíny. 

Dalším důvodem může být jednoduše “perspektiva lékaře”. Lékaři praktikují Hippokratovu 

přísahu35, která je doteď na mnoha univerzitách používána jako součást tradice, a která klade 

důraz na jejich svědomí. Zatímco bere v potaz hrozby, jako je podávání jedu a další, zdánlivě 

neobsahuje jednoznačnou odpověď na to, jak postupovat, pokud víte o nesprávných lékařských 

postupech, které se týkají jiného lékaře, anebo které se dějí v lékařském prostředí v jiné zemi pod 

jiným právním systémem.  

 

Přísaha také zdůrazňuje zachování tajemství pacientů – což může být vysvětleno mimo jiné též 

jako neprozrazení země, do které pacient vycestoval pro orgán, pokud by to pacienta 

kompromitovalo. A další zdánlivě logický pohled, který může odpovídat kterémukoli 

transplantačnímu profesionálovi, by mohl znít takto: “Pošlu pacienta na operaci do Číny, byť to 

může být neetické, protože v opačném případě zcela jistě zemře.“ 

https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200708150-00002
https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=china
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15265161.2011.607397
https://www.cecc.gov/events/hearings/falun-gong-in-china-review-and-update
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0562+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.researchgate.net/publication/41406041_Transplant_Tourism_in_China_A_Tale_of_Two_Transplants
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-concurrent-resolution/304/tex
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0562+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.britannica.com/topic/ethics-philosophy/Problems-of-divine-origin
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Na následujících stranách jsme tak vedli výzkum s přesvědčením, že mnoho lékařů ví mnohem 

více, než co je zřejmé, ale aktivně tyto informace nešíří. S přesvědčením, které bylo potvrzeno 

výsledky této kapitoly. 

 

Zde je také nutné uvést, že lékařské studie na dalších stranách zmiňují někdy případy například 

pouze 20 transplantačních turistů do Číny a číslo vypadá v objemu nelegálních transplantací 

v Číně zanedbatelně. Ovšem je potřeba si uvědomit, že jde o výsledky jen jedné studie, z jednoho 

místa, v jednom roce, pro jeden typ orgánu, a tak celková čísla jsou v realitě logicky 

několikanásobně větší – neboť by se toto číslo dalo násobit lety, počtem transplantačních 

středisek v této zemi a také typy orgánů.  

 

2.4 METODOLOGIE VÝZKUMU 
 

Byla použita metoda přezkoumání obsahu tak jak je definována Davisem a dalšími, kde 

“Přezkoumání zahrnuje syntézu a analýzu široké míry výzkumného a nevýzkumného materiálu 

za účelem poskytnutí konceptuální jasnosti o specifickém tématu či oblasti důkazů”36. 

 

Bylo využito rámce od Arksey and O’Malleyho37, a to od identifikování výzkumných otázek a 

relevantních studií, dále selekce studií a vyobrazení a shrnutí dat. Konzultace se zúčastněnými 

stranami nebyla provedena, neboť by potřebná míra úsilí vydala na jiný, další výzkum. 

 

2.5 STRATEGIE VYHLEDÁVÁNÍ DAT 
 

Relevantní studie byly identifikovány skrze lékařskou NCBI PubMed databázi. Vyhledávání bylo 

učiněno počátkem roku 2019 a studie byly poté znovu navštíveny a archivovány v září 2019. 

 

Inkluzivními kritérii byla s tématem související spojení slov, variace na „Transplantation in 

China“, bez ohledu na jejich umístění – ať již v textu, abstraktu, či nadpisu. Pokud poskytla 

dostatečná data již abstrakt studie, tak jsme zahrnuli tuto studii díky jejímu abstraktu, i když 

obsah nemusel být dostupný. 

 

Vylučovací kritéria pro identifikaci relevantních studií byla: 

 

Studie v jazyce jiném než angličtině; 

Studie, či jejich části, přístupné pouze lékařským profesionálům a ne veřejně; 

Studie popisující pacienty, kteří jedou do zahraničí pro něco jiného než pro orgán. 

 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2954944
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2.6 KONKRÉTNÍ PŘÍPADY STUDIÍ 
 

Obrázek 4 Mapa zemí, odkud jsou prokázány cesty orgánových turistů do Číny 
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NIZOZEMÍ 
 

Pro tuto zemi jsme našli celkem tři studie.  

 

Jako první lze zmínit lékařskou studii z roku 2016 „Rozhovory s pacienty, kteří cestovali z 

Makedonie / Kosova, Nizozemska a Švédska za placené transplantace ledvin“, vypracovanou 

Oddělením interního lékařství, Fakultní nemocnice Erasmus MC Rotterdam v Nizozemsku a 

Univerzity sv. Cyrila a Metoděje, Lékařská fakulta Skopje v Makedonie, která se zabývá lidmi, 

kteří pro orgán vycestovali do zahraničí38.  Je mezi nimi i případ pacienta, který z Nizozemí 

odcestoval do Číny. Jeho komentář zní: „…lidé v Číně jsou zvyklí platit za všechno. Prostě 

zaplatíte v Číně za něco, co je tam normální dostat. Je to prostě tou kulturou. Ten obchod (s 

orgány) stále pokračuje, dokud můžete zaplatit.“ 

 

Za transplantaci ledvin zaplatil 25.000 eur.  

 

Další studie s názvem Pacienti, kteří nakupují transplantace orgánů v zahraničí39 analyzovala 

informace, které se soustředí na transplantační turistiku obecně. Tato lékařská studie z roku 2016 

hovoří o přibližně 45 pacientech, kteří vycestovali za transplantací do zahraničí, a jednou 

z destinací byla Čína. 

 

Dle průzkumu 290 občanů Holandska, kteří navštívili ambulantní kliniku neurologie, kde vyplnili 

dotazníky40 uvedlo 34 % dotazovaných, že vycestovali jak mimo Západní Evropu, tak Severní 

Ameriku. Tato studie je již z roku 2007.  

 

O situaci Holandska se lze také informovat z dobře zpracované publikace s názvem Organ 

Trade41 od Frederiky Ambagtsheer. 

 

 

SPOJENÉ STÁTY 
 

Lékařská studie Transplantační turistika: Výsledky obyvatel Spojených států, kteří se podrobují 

transplantaci ledvin v zámoří42, sepsaná Oddělením onemocnění ledvin a hypertenze na Lékařské 

fakultě, University of Minnesota v Minneapolis, USA, z roku 2006, se soustředí na 10 pacientů, 

kteří vycestovali pro orgán do zahraničí, z nichž jeden určitě vycestoval do Číny. 

 

Zpráva Transplantační cestovní ruch ve Spojených státech: zážitek z jediného centra43, sestavená 

týmem divize nefrologie, z David Geffen School of Medicine na University of California, Los 

Angeles, Kalifornie, USA, je poté mnohem více vypovídající. Jediné transplantační centrum – 

Univerzita Kalifornie, v Los Angeles (UCLA) v letech 1995 až 2007 sledovala celkem 33 

pacientů, kteří vycestovali za transplantací ledviny mimo Ameriku. Celkem 14 z nich cestovalo 

do Číny. 

 

Lékařská studie Transplantace v zahraničí mezi pacienty odebranými ze seznamu čekajících 

transplantací USA44 z roku 2008 sledovala počty odhlášení pacientů z čekacích listin za účelem 

podstoupení transplantace v zahraničí. V letech 2000 - 2006 celkem 97 pacientů cestovalo za 

transplantací do Číny. Tato studie používala jako kritéria pro vyhodnocení, že pacient vycestoval 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633751
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-0012.2007.00691.x
http://hottproject.com/userfiles/OrganTradeProefschriftFrederikeAmbagtsheer.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17198255?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18922987?dopt=Abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2008.02176.x
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do zahraničí, data, ve kterých byl označen důvod zrušení „členství“ na čekací listině jako 

„ostatní“ a ta následně ověřovala. 

 

Lékařská studie Transplantační turistika-nebezpečná cesta?45, autorského týmu z Department of 

Urology, Loyola University Medical Center, Maywood, USA, z roku 2010 se zmiňuje o 3 

případech transplantačních turistů do Číny, dle zkušeností lékařského centra na Univerzitě 

Loyola. 

 

Studie Transplantační cestovní ruch v Číně: Příběh dvou transplantací46 poukazuje na 

skutečnost, že někteří lidé ani nezačali hledat u amerických lékařů, ale rovnou poptávali 

transplantaci v Číně. Konkrétně například rodina shánějící orgán pro svoji 12letoudceru 

kontaktovala čínské lékaře a teprve poté, kdy jim byl od nich orgán potvrzen, oslovila 

transplantační tým v Americe, zda by nebyl ochoten zaletět s nimi do Číny a celou operaci 

provést. K tomuto došlo již kolem roku 1998. 

 

 

KANADA 
 

Lékařská studie „Příležitosti odradit od transplantačního turismu existují před referováním pro 

transplantaci…“47 z roku 2012 zmiňuje 93 pacientů z Britské Kolumbie v Kanadě, kteří čekali 

průměrně 2 roky na orgán. Poté se ale z čekací listiny odhlásili a vycestovali do jiných zemí. Část 

z nich přitom ani nedokončila před vycestováním pro náhradní orgán do jiné země lékařské 

vyhodnocení. Celkem 40 z nich vycestovalo do Číny. 

 

Z této studie se také dozvíme poněkud znepokojující zprávu: „Zjistili jsme, že značná část 

orgánových turistů byla kontaktována potencionálními žijícími dárci skrze náš program. To je 

poněkud překvapivé a v kontrastu s faktem, že 45 % (turistů) nikdy neučinilo předtím, než 

vycestovali, žádný kontakt s transplantačním programem v Britské Kolumbii“. 

 

Jak ale mohou potencionální žijící dárci, anebo ten, kdo je zastupuje, vědět, že čekáte na 

transplantaci? To by nasvědčovalo možnému „prolomení“ systému třetí stranou, s napojeným 

obchodem překupníků neboli „výjezdních agentur“.  Studie se zabývala případy v letech 2000 až 

2008. Tito „orgánoví turisté“ byli identifikováni skrze elektronickou databázi, do které se musí 

přihlásit každý pacient po transplantaci, aby mu Kanada hradila imunosupresivní léčiva, která 

slouží k tomu, aby byl příjemcem lépe transplantovaný orgán přijat.  

 

Lékařská studie s názvem „Komerční transplantace ledvin: riskantní podnik?“48, sepsaná Divizí 

urologie na McMaster University z Hamiltonu zmiňuje 10 občanů Kanady, kteří v letech 2001 až 

2007 vycestovali do zahraničí za transplantací ledvin. V abstraktu studie nezmiňují přesněji, do 

jaké země pacienti vycestovali, ale další studie49 potvrzuje, že 4 z nich vycestovali do Číny.  

 

Zpráva „Výsledky komerční renální transplantace: kanadská zkušenost“50 zmiňuje 22 turistů, 

kteří vycestovali z Kanady pro orgán do různých částí Asie51. Zkoumané roky jsou 1998 až 2005 

a je tedy potvrzené, že nejméně od roku 1998 cestují Kanaďané za transplantací do Asie, a tedy i 

do Číny.  

 

Poslední zpráva z roku 2012 „Transplantace ledvin: případy z Kanady“52hovoří o 3 případech53. 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1399-0012.2010.01325.x
https://www.researchgate.net/publication/41406041_Transplant_Tourism_in_China_A_Tale_of_Two_Transplants
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)54915-6/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031615?dopt=Abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200611150-00003
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11019-012-9450-4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
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JIŽNÍ KOREA 
 

Studie s názvem „Změna vzoru zdroje dárce pro transplantaci ledvin po dobu 40 let: zážitek z 

jednoho centra“54našla 66 pacientů, kteří vycestovali do Číny pro orgán v rámci tohoto jediného 

centra. A studie „Trend a výsledek vycestování korejských pacientů mezi lety 1999 a 2005 do 

zahraničí na transplantaci orgánů“55 jde v číslech mnohem dále. Autoři obdrželi data v roce 

2006 skrze dotazníkové šetření z korejských nemocnic. Uvádí, že první transplantační turismus 

se uskutečnil v roce 1999, kdy pacient vycestoval do Číny za ledvinou. Následně dochází k číslu 

966 pacientů, kteří v průběhu těchto let vycestovali do Číny, 462 pro ledvinu a 504 pro plíce.  

 

Třetí použitá studie z roku 2011 „Dlouhodobé výsledky aloštěpů ledvin získané transplantační 

turistikou: pozorování z jediného centra v Koreji“ 56 se zmiňuje o 87 pacientech. Čína zde není 

na první pohled patrná, ale studie „O pacientech, kteří získají transplantaci orgánu v 

zahraničí“57, která právě tuto používá jako zdroj, zemi potvrzuje. Poukazuje mimo jiné také na 

nižší kvalitu orgánů při transplantačním turismu.  

 

Studie od Yosuke Shimazona „Stav mezinárodního obchodu s orgány: provizorní náhled 

založený na integraci dostupných informací“58 zveřejněna v roce 2007 v Bulletin of the World 

Health Organization (WHO) je ještě více vypovídající. Píše se v ní, že v roce 2005 se v Číně 

uskutečnilo 12.000 transplantací ledviny a jater, což je číslo daleko přesahující oficiální lékařské 

statistiky, zvláště když zvážíme, že muselo dojít také k transplantacím jiných orgánů. WHO tak 

nepřímo uznává, že na ty čínské není spolehnutí. Zmiňuje také 73 a poté ještě 124 

transplantačních turistů z Jižní Koreje do Číny. 

 

Kontext dodává lékařská studie „Trend a výsledek vycestování korejských pacientů mezi lety 

1999 a 2005 do zahraničí na transplantaci orgánů“59z roku 2010, která dokládá, že počet 

pacientů cestujících za orgánem mimo Koreu rapidně vzrostl v průběhu zkoumaných let 2001 až 

2005. 

 

 

TAIWAN 

 
Studie „Klinická analýza 100 Taiwanských příjemců transplantací ledvin z Čínské lidové 

republiky“60z roku 2000 se zmiňuje o 100 pacientech, kteří vycestovali za orgánem do Číny. 

Studie „Péče o zahraniční příjemce jaterních transplantátů…“61 z roku 2010 udává počet 19 

pacientů, kteří vycestovali kvůli transplantaci jater, podobně jako studie „Motivace a dilemata 

rozhodování o zámořské transplantaci jater: perspektivy Taiwanských příjemců“62 z roku 2011, 

která zkoumá, co vedlo 14 pacientů k tomu, aby navštívili Čínu za tímto účelem. 

 

Studie „De novo malignita spojená s transplantačním turismem ledvin“63z roku 2011 pak 

zkoumá kvalitu orgánů na 215 pacientech, kteří vycestovali do Číny a ve studii „Výsledek 

zahraničních rezidentů, kteří se v Číně podrobují transplantaci jater zesnulého dárce: zážitek z 

jednoho centra na Taiwanu“64z roku 2009 se píše o 64 pacientech. Podrobnější studie “65z roku 

2016, na kterou odkazujeme na více místech této analýzy, zkoumající počty transplantačních 

turistů poté zmiňuje veřejně nepřístupnou studii, kde se píše o 643 pacientech, poté další na 185 

pacientů a následně pár dalších, kteří vycestovali z Taiwanu do Číny. 

 

http://kjim.org/journal/view.php?doi=10.3904/kjim.2010.25.3.288
https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2011.26.1.17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21609364?dopt=Abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21218024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11119952?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21168586?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21693272?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21270768?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19877223?dopt=Abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
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VELKÁ BRITÁNIE 
 

Lékařská studie „O pacientech, kteří získají transplantaci orgánu v zahraničí“ z roku 201666 se 

zmiňuje o 12 pacientech, kteří vycestovali z Británie do Číny. 

 

 

SINGAPUR 
 

Podobně jako v případě Velké Británie, ani zde nejsou data veřejně dostupná a nepřímo z veřejné 

lékařské studie „O pacientech, kteří získají transplantaci orgánu v zahraničí“ 67 zabývající se 

pacienty, kteří nakupují transplantační orgány v zahraničí, víme o 4 pacientech, kteří navštívili 

Čínu. 

 

 

EGYPT 
 

Studie „Klinické výsledky pro saúdské a egyptské pacienty, kteří v Číně dostávají transplantaci 

jater zesnulého dárce“68 uvádí 28 Egypťanů, kteří v letech 2003–2007 vycestovali ze tří center 

do Číny. Následně dochází k tomu, že je to pro pacienty horší, než kdyby získali orgán ve své 

zemi. Zpráva Národního jaterního institutu Menoufeyia University v Egyptě „Pacienti hledající 

transplantaci jater se obracejí na Čínu…“ 69 z roku 2008 se zabývá 15 pacienty. Dva zemřeli po 

operaci přímo v Číně. Studie „Problém živého dárcovství jater při absenci programu 

transplantace jater: zkušenosti s Mansourou“70 z roku 2014 zahrnuje poté 7 takových pacientů. 

 

 

SAUDSKÁ ARÁBIE 
 

Ve zprávě nefrologické jednotky Fakultní nemocnice Aminu Kano z roku 2012 v Nigérii je 

zmíněn jeden pacient, který navštívil Čínu71 a v další studii „Klinické výsledky pro 

saúdskoarabské a egyptské pacienty, kteří v Číně dostávají transplantaci jater od mrtvého 

dárce“72 z roku 2010 se hovoří o 46 pacientech, dále pak ve studii z roku 2016 zabývající se 

pacienty, kteří nakupují transplantační orgány v zahraničí, hovoří o dalších dvou73. Zájem je 

potvrzen v tomto směru i bulletinem WHO, který uvádí ve svém článku Dilema nad 

transplantací živého dárce74 z roku 2007 Čínu jako destinaci pro transplantační turisty i z této 

země. 

 

 

AUSTRÁLIE 
 

Co se týče Austrálie, tak studie „Klíčové otázky transplantační turistiky“75z roku 2005 zmiňuje 

celkem 7 pacientů, kteří vycestovali kvůli transplantaci do Číny. Velmi zajímavá je poté 

informace, že první z nich vyjel do Číny již v roce 1993. 

 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18954296?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188913/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406664?dopt=Abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2010.03088.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107.pdf
https://www.mja.com.au/journal/2005/182/5/outcome-overseas-commercial-kidney-transplantation-australian-perspective
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MALAJSIE 
 

Studie76 v bulletinu Světové zdravotnické organizace z roku 2007 poukazuje také na 132 

pacientů, kteří za transplantací vycestovali z části do Číny a z části do Indie. Hlavně poté 

odkazuje na trend v této zemi, kdy od roku 1992 vycestovali (až do zkoumaného roku 2004) 

pacienti do Číny, přičemž v roce 2004 jde o 120 pacientů. Studie „Klíčové otázky transplantační 

turistiky“ z roku 2012 Jacoba A. Akoha, generální konzultant a transplantační chirurg z 

Jihozápadního transplantačního centra, Plymouth Hospital ve Spojeném Království77 poukazuje 

celkem na 126 pacientů a lékařská studie „Pacienti, kteří získají transplantaci orgánu v 

zahraničí“78z roku 2016 na 515 transplantačních pacientů, kteří se dělí mezi Čínu a Indii. 

 

 

HONG KONG 
 

O tom, že obyvatelé oblasti Hong Kongu jezdí do Číny pro orgány asi není pochyb. Studie 

„Sledování příjemců čínských transplantací jater v Hongkongu“79 z roku 2009 zmiňuje 177 

pacientů, s tím, že mimo jiné poukazuje na „horší kvalitu“ orgánů. Zpráva „Zkušenosti pacientů z 

Hongkongu čekajících na transplantaci ledvin v pevninské Číně“80 z roku 2007 hovoří o 12 

pacientech. 

 

 

NIGÉRIE 
 

Studie „Komerční transplantace ledvin: trendy, výsledky a výzvy…“81 z roku 2012 se zmiňuje o 

pacientech, kteří z této země vycestovali za orgánem. Mezi navštívenými destinacemi je zmíněna 

i Čína. 

 

 

OMÁN 
 

Během bádání jsme narazili i na studii s názvem „Transplantační turistika a invazivní plísňová 

infekce“82z roku 2018 zmiňující pacienty, kteří z Ománu vycestovali za komerční transplantací 

do Číny. 

 

 

JAPONSKO 
 

WOIPFG, nezisková organizace zaměřená na vyšetřování pronásledování Falun Gongu v Číně, v 

části svého reportu mezi jinými uvádí archiv webové stránky transplantačního centra v Číně, kde 

je poukazováno na to, že většina pacientů je z Japonska229.  

 

 

IZRAEL 

 
Doktor Jacob Lavee uvedl, že se poprvé setkal s odběrem orgánů v roce 2005, když za ním přišel 

jeho pacient, umístěn na čekací listinu, který mu sdělil, že je mu umožněno jít na transplantaci 

srdce do Číny, a to za dva týdny. Pacient také znal přesné datum operace83.  

https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370.pdf
https://www.wjgnet.com/2220-3230/full/v2/i1/9.htm#B52
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399746?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931326?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406664/
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(18)30030-4/fulltext
https://dafoh.org/interview-with-prf-dr-jacob-lavee/
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MACAO, THAJSKO, VIETNAM, INDONÉSIE 
 

Na tyto čtyři státy a oblasti poukazuje report Gutmanna, Kilgoura a Matase z roku 201684. 

Nemocnice Yunnan Kunminga pro onemocnění ledvin dle jejich vlastních slov láká pacienty z 

více než deseti zemí, mezi jinými z Macaa, Thajska, Vietnamu a Indonésie. 

 

 

  

https://endtransplantabuse.org/an-update/
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2.7 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 
 

I přes důkazy uvedené výše, že do Číny proudí transplantační turisté nejméně ze 20 zemí a oblastí 

světa, není pochyb o tom, že velká část těchto turistů budou především pacienti z Asie – a to 

kvůli vhodnosti orgánu. I přes tuto nevýhodu ale rekordně krátké čekací lhůty, prezentovaný 

dostatek orgánů k transplantaci, a možnost i částečné shody mezi dárcem a příjemcem, činí tuto 

možnost reálnější i pro jiné části populace. 

 

Na základě dotazování na příslušných místech v České republice a na Slovensku nejsou oficiálně 

evidovány žádné případy občanů těchto států, kteří by vycestovali za transplantací do Číny. 

Nicméně nelze vyloučit, že nejsou využívány neoficiální cesty za transplantacemi.   

 

Neoficiální cesty 
 

Pokud se chceme podívat na reálnou možnost odcestování za orgánem, tak musíme také zvážit 

možnost využití neoficiálních cest, a to zejména proto, že lékařské studie v první kapitole 

nasvědčují tomu, že mezi oficiálními a neoficiálními cestami nepanuje shoda. Lékaři v Kanadě85 

uvádějí, že jejich pacienty, uvedené na čekací listině pro orgán, někdo kontaktoval předem, 

některé dokonce ještě než přišli na vyšetření. Je tak jisté, že se někde bere nadbytek orgánů a je 

nabízen pacientům. 

 

Logicky bychom mohli navázat s domněnkou, že takoví pacienti se odhlásí z čekací listiny a 

lékařise o tomto jejich kroku tak dozví. Jenže jak vidíme na případu ve Spojených státech, lidé 

mohou použít více důvodů pro odhlášení, a tak se naši lékaři nemusí nic dozvědět. Pacienti, v 

případě zajištění kompletní léčby v Číně, Indii, či jiné zemi, včetně pobírání následných 

imunosupresiv odtamtud, se mohou také cítit lépe, pokud důvod odhlášení nezmíní, zejména i 

proto, že informovaní lékaři by jim v mnoha případech nemohli tento postup doporučit. 

 

A v neposlední řadě se také pacienti kvůli zajištění svého zdraví budou chtít odhlásit z čekací 

listiny až poté, co orgán získali v jiné zemi, neboť jinak riskují, že nastane nějaká komplikace a 

zbytečně vypadnou z čekací listiny své země. V takovém případě už vůbec nemají motiv uvádět, 

že orgán získají např. v Číně, neboť k tomu již došlo. Druhou stranou je také možnost 

upřednostnění Číny, či jiné země před samotnou čekací listinou. Jak vidíme na případu rodiny 

v Americe86, ti kvůli urgentnosti své situace konzultovali nejdříve webové stránky pro poptání 

orgánu v Číně - dříve, než vůbec vyhledali odbornou pomoc ve své zemi. 

 

Neoficiální cesty jsou poté nakonec i usnadňovány tím, že se v oblasti odběru orgánů, včetně 

Číny, pohybují brokeři41 a transplantace může probíhat i v třetí zemi, mimo zemi příjemce či 

dárce. V našem institutu si také klademe otázku, zda nemůže i na území ČR nastat situace, kdy je 

transplantační materiál na naše území letecky přepravován buď následný přesun, anebo 

k okamžitému využití. K této otázce nás vede rozšiřování leteckého spojení mezi Čínou a Českou 

republikou. Zejména když víme, že na to v Číně v roce 2016 zřídili oficiální leteckou linku230. 

 

 

  

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)54915-6/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/41406041_Transplant_Tourism_in_China_A_Tale_of_Two_Transplant
http://hottproject.com/userfiles/OrganTradeProefschriftFrederikeAmbagtsheer.pdf
https://www.theepochtimes.com/chinese-airline-transports-human-organs-on-a-large-scale-raising-questions-about-organ-harvesting_2331237.html
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2.8 VÝSLEDKY 
 

Dle výše uvedených důkazů cestují do Číny za orgány pacienti z nejméně 20 států. V některých 

případech prokazatelně již od roku 1992 (Malajsie), či 1993 (Austrálie), kdy se teprve 

s transplantacemi v Číně experimentovalo. Značné procento studií poukazuje na nedostatečnou 

kvalitu orgánů, či jiné výsledky spojené s podstoupením operace v Číně. Také je zde vidět 

rostoucí trend díky průběžnému sledování u některých studií (Malajsie, Korea). 

 

Dle dat ze Severní Ameriky je patrné, že někteří lidé ani nezačínají hledat u svého lékaře ve své 

zemi, a rovnou se ptají na orgány v Číně – jsou tak naprosto mimo jakýkoli západní sledovací 

systém. Čísla zde zmíněná jsou velmi nízká, ale vzhledem k silné poptávce pacientů po orgánech, 

pro které jsou čekací systémy tak dlouhé, že jsou mnohdy beznadějné, a vzhledem ke studiím, 

zabývajícími se danou problematikou, usuzujeme, že skutečný počet pacientů cestujících do Číny 

pro orgán mimo západní sledovací systém je daleko větší. Díky Kanadě poté víme, že někdo 

kontaktuje zájemce na čekací listině předem, i když se tito ještě ani nenahlásili na vyšetření 

v rámci centra své země87. Za náš institut je toto zjištění jasným podnětem k oficiálnímu šetření 

odpovědných orgánů v dané zemi. 

 

V rámci našeho výzkumu jsme prostudovali mimo jiné také studii zabývající se pacienty 

nakupujícími orgány v zahraničí s názvem O pacientech, kteří nakupují transplantované orgány 

v zahraničí88.Tato studie, vypracovaná F. Ambagtsheerem, J. de Jongem, WM Bramerem a W. 

Weimarem, jejíž první vydání vyšlo 1. března 2016, zkoumá, jak jiné studie definují 

transplantační turisty, a odhaluje, komu vlastně tito turisté platí za operaci. Studie se neomezuje 

pouze na Čínu, ale poukazuje na obecný stav věcí v rámci transplantační turistiky. I když u valné 

většiny pacientů není specifikováno, jak za operaci zaplatili, z těch, ke kterým data existují, se 

dozvídáme, že 158 jich zaplatilo přímo dárci, 22 brokerovi, 5 nemocnici a 2 soukromé 

společnosti. Není jakýkoli důvod předpokládat, že v případě Číny by tento poměr mohl být 

výrazně odlišný.  

 

Dostáváme se tak k závěru, že s největší pravděpodobností existuje rozsáhlá síť, která orgán 

v Číně pacientovi nabídne pasivně předem, potom dále když je na čekací listině a je známo, že na 

orgán již čeká, a v této síti pak dále působí překupníci a nejspíše i soukromé společnosti. Čínská 

média pak také v roce 2016 zveřejnila zprávu, že převáží orgány letecky89. 

 

To vše poukazuje na cílený byznys fungující od roku 1992 dodnes minimálně ve 20 státech světa. 

Doktoři Delmonico a Budiani-Saberi ve své zprávě „Obchodování s orgány a cestovní ruch po 

transplantaci: komentář ke globální realitě“90 uvádějí, že je běžné, aby k transplantaci také došlo 

ve „třetí zemi“, tedy v zemi, která není ani zemí příjemce, ani zemí dárce. Skutečný rozsah tohoto 

byznysu, co se týče Číny, se tak pravděpodobně neomezuje pouze na situace, kdy k operaci došlo 

přímo v ní, a je tedy těžké dojít ke skutečným výsledkům. 

 

V roce 1995 ujgurský lékař Enver Tohti podal svědectví91, ve kterém uvedl, že on sám jako 

bývalý chirurg provedl v Číně jednu operaci – násilné vyjmutí orgánů z dosud žijícího člověka, 

proti jeho vůli, čímž došlo k jeho usmrcení. Od roku 2006 se poté objevují zprávy o odběru 

orgánů z etnických, či náboženských skupin v Číně – křesťanů, Ujgurů, Tibeťanů a praktikujících 

Falun Gongu. V následující kapitole se zabýváme v úvodu i popravenými vězni. Na základě toho 

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)54915-6/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.13766
https://www.theepochtimes.com/chinese-airline-transports-human-organs-on-a-large-scale-raising-questions-about-organ-harvesting_2331237.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-6143.2008.02200.x
http://www.visiontimes.com/2017/07/15/under-orders-surgeon-killed-uyghur-man-for-organs.html
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všeho je patrné, že již od roku 1992 provozuje Čína na základě svého právního systému ilegální 

byznys s orgány. 
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3.STUDIE SPOLEČNOSTÍ 

 

3.1PŘEDSTAVENÍ TÉMATU 
 

Ve druhé polovině tohoto výzkumu se věnujeme datům, která odrážejí možnou spojitost 

západních farmaceutických a zdravotnických společností se zločiny odebírání orgánů 

popravených vězňů svědomí. Zločin využívání orgánů popravených vězňů v Číně 

k transplantačnímu turismu je často prováděn státem vlastněnými entitami, jako je armáda, či 

státní nebo městské nemocnice. K tomuto existuje několik studií, ať už od neziskové organizace 

WOIPFG92, tak ETAC93 a dalších. 

 

Ovšem samotná transplantace nepotřebuje pouze dárce, příjemce a lékaře, který operaci provádí. 

Každá operace potřebuje i vhodné nástroje, kterými je operace prováděna. A každý nástroj, každý 

lékařský přístroj, každý lék, či imunosupresivum potřebuje svého výrobce a dodavatele, kteří toto 

zboží poskytují čínským státním entitám ve značném množství, aby stačili pokrýt vysoký počet 

transplantací. Dle průzkumů se většina tohoto materiálu do Číny dováží94 a dle hospodaření a 

informací dotčených společností je to vidět. Čínský národní zdravotní výbor v roce 2018 

publikoval plán na import nových přístrojů do Číny v oblasti medicíny95. Dle zveřejněných čísel 

se má objem lékařských přístrojů některých typů až zdvojnásobit96, a to ve srovnání s 

dosavadním počtem takových typů přístrojů v celé zemi. Dramatický nárůst prodejů těchto 

produktů v Číně začal v roce 2000. Taktéž je vidět v hospodaření těchto společností období 

stagnace, které následuje po zveřejněných důkazech, že k nedobrovolnému odběru orgánů v Číně 

dochází a následnou akceleraci příjmů, poté co začalo masivní zatýkání v ujgurské oblasti.  

 

V rámci čínských firem je to jednoznačné – v Číně neexistuje společnost, kterou by komunistický 

režim nemohl využít, a neexistuje místo, kam vládní strana nedosáhne. Ať už se tak děje přímo 

vědomě, či pod nátlakem výhrůžek, anebo pod převlekem “firmy”, která převezme nezbytné 

zboží, režim pro tento zločin udržuje rozsáhlou síť dodavatelů. Otázka, zda jsou všichni tito 

dodavatelé skutečně jen z Číny se nabízí sama. A co západní firmy a byznys s transplantacemi 

orgánů v Číně? Čelí západní firmy možnosti spoluviny, i kdyby se na orgánovém byznysu 

podílely pouze nevědomě? 

 

3.2KONTEXT 
 

Když zkoumáme západní společnosti, které by se mohly, byť nevědomě, podílet na ilegálních 

odběrech orgánů od vězňů svědomí, tak se musíme podívat v prvé řadě na celkový možný rozsah. 

Jedna nebo dvě společnosti by nejspíš neměly podstatný význam. 

 

Švédská rada pro obchod a investice však věří, že až 92 % technologie lékařských přístrojů v 

Číně pochází od zahraničních společností, což dokumentují ve zprávě „Trh se zdravotnickým 

zařízením, obchod Švédsko-Čína“, z června 201697. V China Briefing reportovali, že “Čína velmi 

závisí na importu ze zahraničí, pokud jde o lékařské přístroje a zásobování”98 . Většina 

pokročilých lékařských přístrojů je tedy očividně do Číny importována, než aby byla vyrobena 

přímo tam. Nebo je vyráběna ve společných čínsko-zahraničních společnostech. 

 

http://www.upholdjustice.org/taxonomy/term/539
https://endtransplantabuse.org/an-update/
https://www.business-sweden.se/contentassets/616e8cc5f62c4f4794bb486761943dfb/medical-device-market-in-china.pdf
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000088/isrg-20190630x10q.htm
http://www.mzjhkepu.com/cancer/Article/7359
https://www.business-sweden.se/contentassets/616e8cc5f62c4f4794bb486761943dfb/medical-device-market-in-china.pdf
https://www.china-briefing.com/news/market-overview-medical-devices-china/
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A nejen lékařské přístroje, ale také léčiva a obecné lékařské zboží mohou v těchto případech 

poskytnout Číně “pomocnou ruku”. A tyto obchody se odehrávají již dostatečně dlouho na to, 

aby nás to přivedlo k jedinému možnému závěru – západní společnosti si jsou vědomi situace, ve 

které se nacházejí, protože ilegální odběr orgánů v Číně není pro svět novým tématem, ví se o 

něm a je dokázán přímo nahrávkami s čínskými nemocnicemi a doktory již od roku 2007. 

 

Podle Transplantačních společností existovaly četné náznaky o využití popravených vězňů jako 

zdroje pro orgány již od pozdních 80. let minulého století99, a první případy zahraničních turistů 

přijíždějících do Číny pro orgány jsou známy z let devadesátých100. Ilegalita odběru orgánů v 

Číně vyšla více do popředí ve spojitosti s lidsko-právními pronásledováními různých 

náboženských, či etnických skupin v prvním desetiletí 21. století, a západní společnosti tak měly 

dostatek času o všem vědět – zejména pokud se věnují obchodu v tomto odvětví a dbají na 

bezpečnost a integritu svého byznysu. 

 

Čínský režim sám přiznal, že používá orgány popravených vězňů101 a existuje také zákon z roku 

1984102, který umožňuje odejmout orgány bez vězňova svolení. Samozřejmě, je těžké si 

představit, že by jakákoli západní společnost přišla do Číny, aby se zde vědomě podílela na 

takovémto zločinu, a to vše v zemi, kde neexistuje pojem lidských práv. Existují však způsoby, 

jak by se něco takového mohlo přihodit bez přímého vědomí této společnosti a bez jejího 

přímého souhlasu, a to buď je tato společnost oklamána informacemi, jak je s jejími produkty 

nakládáno, nebo se o to sama aktivně nezajímá, nebo se jedná o záměrnou mystifikaci společných 

podniků. 

 

Některé čínské společnosti jdou tak daleko, že mají přímé spojení s Čínskou lidovou 

osvobozeneckou armádou, anebo Čínskou národní bezpečnostní komisí103. Mohou tak být snadno 

částí jakéhokoli porušování lidských práv a vtáhnout do takového jednání i své zahraniční 

partnery. 

 

Prostředí komunistického státu má mnoho nevýhod pro podnikání, jako například tu, že jakákoliv 

čínská firma může být využita státem, tajnými službami, či jakoukoli jinou entitou spojenou s 

lidsko-právním zločinem. Právní systém komunismu má svůj vlastní způsob, jakým se ve svých 

zákonech projevuje. Jeden z těch nedávných a zajímavých je například ten z roku 2015, kdy vešel 

v platnost čínský Zákon o národní bezpečnosti, který vyžaduje po všech, včetně občanů, státních 

úředníků, veřejných institucí, společenských organizací a podniků, aby “udržovali národní 

bezpečnost”, která je definována mimo jiné jako “blahobyt lidí” a “společenský rozvoj”, krom 

jiného104. Západní firma tak může být prošetřována bez jakéhokoliv zřejmého pochybení ve 

jménu takzvaného „společenského rozvoje“, ať už je tím myšleno cokoliv.  

 

Západní firmy v Číně také musí poslouchat politiku Komunistické strany Číny. Čínská 

komunistická strana od nich vyžaduje, aby zapojovalyčleny stranických organizací105, uznávaly 

různá přesvědčení státu, či nepovažovaly Taiwan za samostatnou zemi106. 

 

Dobrá víra a také status presumpce neviny nás vede k myšlence, že všechny západní firmy 

věnující se obchodu v Číně i na poli transplantace orgánů, které je plné popravených vězňů, 

brokerů prodávajících orgány a lidsko-právních problémů, jsou určitě v nevědomosti a naprosto 

nevinné.  

 

https://journals.lww.com/transplantjournal/fulltext/2007/08150/The_Transplantation_Society_s_Policy_on.2.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/fulltext/2007/08150/The_Transplantation_Society_s_Policy_on.2.aspx
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/07/china-still-using-executed-prisoners-organs-transplants-vatican
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4668660/
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/04/20/cia-offers-proof-huawei-has-been-funded-by-chinas-military-and-intelligence/#8bd5d8372084
http://eng.mod.gov.cn/publications/2017-03/03/content_4774229.htm
https://www.chinabusinessreview.com/fact-sheet-communist-party-groups-in-foreign-companies-in-china/
https://www.businessinsider.com/western-companies-apologize-china-communist-party-list-2019-10
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V Číně je však vládní skupina lidí, kteří mají 70 let zkušeností s popravováním vězňů, mnohými 

z nich zabitými i na základě sporných důvodů (viz. první kapitola), a kteří mají téměř 30 let 

zkušeností s „orgánovými brokery“ a přicházejícími zahraničními kupci, a dle mnoha reportů 

mají také 20 let zkušeností s vyděláváním na pronásledování nepohodlných skupin a na 

potlačování jejich lidských práv. Kolem těchto aktivit jsou naplánované celé kariéry úředníků a je 

na nich postavena celá vize jejich hmotného zabezpečení. Proto se tento problém nadále 

vyskytuje a dále se rozšiřuje. 

 

Pro zodpovězení naší výzkumné otázky – Čelí západní společnosti možnosti, že se podílí na 

ilegálním odběru orgánů v Číně? – byla zapotřebí dvojí evidence.  

 

Nestačilo by pouze ukázat seznam západních společností, které se kdy věnovaly obchodu s 

Čínou, neboť bychom došli tak obecného výsledku, že by z něj nebylo možné nic usoudit. 

Rozhodli jsme se tak zaměřit jednak na západní společnosti věnující se podnikání na poli 

transplantace orgánů, a zároveň na sběr důkazů o jejich napojení na čínský transplantační byznys 

s orgány. 

 

Nejprve jsme využili metodologie přezkoumání obsahu, jak je definována Davisem a dalšími, 

kde: “Přezkoumání zahrnuje syntézu a analýzu širokého rozsahu výzkumného a ne-výzkumného 

materiálu, aby se dosáhlo koncepční jednoznačnosti o specifickém tématu a předmětu důkazů107. 

 

To nám umožnilo dosáhnout seznamu mezinárodních společností, které se věnují transplantacím. 

Jejich počet dosáhl téměř 40. Od tohoto bodu jsme u každé z nich prošetřovali, zda mají spojitost 

s Čínou a ilegálními transplantacemi orgánů, a to s využitím níže popsané vyhledávací strategie. 

 

Podobně jako u našeho předchozího výzkumu jsme použili rámec od Arkesyho a O’Malleyho108 s 

tím, že jsme nejdříve identifikovali výzkumné otázky a relevantní studie, a poté pokračovali 

výběrem výzkumného materiálu, grafy a shrnutím. Konzultace se zainteresovanými stranami 

nebyla provedena z důvodu, aby nebyly případné důkazy znehodnoceny ještě předtím, než v této 

věci začnou jednat činné orgány.   

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2954944/
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3.3METODOLOGIE VÝZKUMU 
 

Seznam firem byl dán dohromady s použitím online vyhledávání, a to skrze následující klíčová 

slova a jejich variance: (anglicky) organ preservation company; organ transplantation company; 

medical companies in China; western medical companies in China. Poté přišla na řadu další část 

našeho výzkumu. Stopy spojení s transplantacemi orgánů v Číně byly hledány online v databázi 

komise pro cenné papíry či dat na analytických datovém portálu Bloomberg. 

 

V rámci šetření se prozkoumaly zisky těchto firem za posledních několik let. Pokud některá 

evidovala výdělky v Číně, tak to samotné ji posunulo do seznamu uvedeném v tomto výzkumu. 

Některé indikovaly pouze výdělky v Asii – tyto společnosti jsme zde zanesli také, i když ohledně 

spojení nepanuje taková shoda, a v těchto případech jsme to uvedli. Nezávisle na tom probíhalo 

online vyšetřování, které se většinou skládalo z kombinace slov ve službě Google Search 

(anglicky) - [název společnosti] + China, nebo [název společnosti] + Chinese revenues, vzácně s 

nějakou obdobou slov. Hledáno bylo také ve zprávách hospodaření, které povinně zveřejňují 

veřejně obchodovatelné společnosti a obecně v burzovních a analytických zprávách, kde buď 

samy společnosti či analytické domy zveřejňují data spojená s dotčenými společnostmi. 

 

Kritériem pro vyloučení ze seznamu byl nedostatek důkazů, které by buď směřovaly pouze na 

výdělky v Asii, zejména v Číně, anebo jakékoli stopy z online zdrojů. Někdy také k tomu došlo, 

pokud data nebyla k dispozici – daná společnost například neevidovala informace ani v portálu 

komise pro cenné papíry, ani v portálu Bloomberg. Z důvodu přehlednosti znázorňujeme u každé 

společnosti závažnost zjištěného propojení.  

 

Všechny firmy jsme také hledali na čínském internetu, a to pomocí vyhledávače Baidu, či 

Googlu. 

 

Hledání jsme formulovali jako „[název firmy/produktu v anglickém jazyce] + 器官移植“. 

Nepoužili jsme VPN službu pro proniknutí skrze čínský Firewall a tak některé stránky byly 

nedostupné. 
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3.4 KONKRÉTNÍ DOHLEDANÉ SPOLEČNOSTI 
 

Lifeline Scientific Inc 

Itasca, USA  

 

Nadřazená společnost (od roku 2016) 

Shanghai Genext Medical Technology Co., Ltd, China  

 

Produkt pro transplantace: 

 

Lifeline Scientific vyrábí zejména tzv. “bednu pro ledviny“, která slouží k přenosu tohoto orgánu, 

po jeho vyjmutí k jeho příjemci. Jako společnost se zaměřuje na produkty a služby pro buněčné, 

tkáňové a orgánové transplantace. Vznikla v roce 1998. V roce 2016 ji zakoupila čínská 

společnost SGM. Dceřiná společnost, Organ Recovery Systems, zaměřená na prezervaci orgánů, 

vznikla také v roce 1998. 

 

“LifePort Kidney Transporter (zmíněná bedna) je v současnosti používána v mnoha největších 

transplantačních nemocnicích v Číně pod klinickými pozorovacími protokoly sponzorovanými 

granty Čínského ministerstva zdravotnictví.109” 

 

Víme, že v roce 2013, před zakoupením, byla Čína jejich třetím největším trhem110 a v tomto roce 

také firma učinila v Číně „značné investice“111. Tyto „bedny“ jsou také nejméně ve 13 největších 

čínských nemocnicích, jak uvádí firma v roce 2014112. O rok později, v roce 2015, firma v Číně 

prodala tolik jednotek tohoto produktu, že došlo k zisku 3.3 milionů dolarů113, bylo rezervováno 

1300 beden na ledviny a v plánu bylo dodat další bedny do 169 transplantačních center.  

 

Čínští lékařise zmiňují o LifePort Transporteru i v lékařské studii114. 

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

O využití produktu pro transplantace se také zmiňují lékařské studie v čínském jazyce. Jedna 

z nich hovoří o 52 případech využití pro účely studie115, další o 26116, anebo jiná o 64 

případech117. Poslední pak používá pro účely studie 309 případů118. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Společnost je delistována z veřejného obchodování na burze a není tak možné zjistit objem zisku 

a tržeb z Číny – ale je tomu tak právě proto, že v listopadu 2016 byla tato firma koupena čínskou 

společností Shanghai Genext Medical Technology Co. Ltd. Dceřiná společnost zrovna tak 

podléhá této čínské společnosti.  

 

Závažnost napojení: 

Prokázané příjmy v Číně, využívání produktu pro transplantace orgánů v největších čínských 

nemocnicích, a natolik intenzivní spolupráce s Čínou vzbudilo zájem čínské firmy, která ji 

koupila. 

https://uk.advfn.com/stock-market/london/lifeline-sci-LSIC/share-news/Lifeline-Scientific-Inc-Regulatory-approval-in-Ch/65497682
http://www.lifeline-scientific.com/wp-content/uploads/2015/08/lifeline_scientific_annual_report_2013(1).pdf
https://www.marketscreener.com/LIFELINE-SCIENTIFIC-INC-4007848/news/Lifeline-Scientific-Inc-Trading-Update-18034336/
http://www.lifeline-scientific.com/wp-content/uploads/2015/08/results_for_the_six_months_ended_30_june_2014(1).pdf
https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-12629035-76MJLVP10V907L9O67DMQM8S0T
https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2014/07151/The_Application_of_Machine_Perfusion_Preservation.26.aspx
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syqgyzdzzz201703004
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-HYYY201801024.htm
https://wenku.baidu.com/view/c86502cf227916888586d796.html
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-QGYZ201806007.htm
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Veloxis Pharmaceutical A/S 

Kodaň, Dánsko 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Firma Veloxis je zaměřená na zlepšení života transplantačních pacientů. Mezi její produkty patří 

imunosupresivum Envarsus XR, které se dá využít i pro transplantace.  

 

U imunosupresiv obecně vyvstává otázka, zda by nebylo možné zpětně dopočítat objem 

transplantací v Číně skrze vyhodnocení jejich prodeje. Ovšem nelze tak učinit, neboť i když jsou 

kupříkladu dostupné informace jako například že imunosupresivní trh v Číně měl v roce 2006 

objem 10 miliard yuanů119, tak pro objektivní zvážení by bylo potřebné získat tyto objemy 

z největších zemí světa, spolu s počty provedených transplantací, a teprve tak by mohlo dojít 

k objektivnímu srovnání a kvalitnímu výsledku. Proto se u této firmy a ani u žádných jiných 

s podobným produktem tímto nezabýváme. 

 

V roce 2017 oznámilo Veloxis uzavření dohody s čínskou společností Chiesi Farmaceutici o 

prodeji Envarsus XR v Číně a na Taiwanu. Chiesi v Číně provádí distribuci produktů. Její tržby 

v Číně dosáhly za rok 2017 celkem 81 milionů eur120.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

O využití Envarsusu XR publikoval v roce 2015 čínský lékař studii121, 122.  

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Ve službě Bloomberg nebylo možné dohledat přímé zisky z Číny a obchod tam je zdánlivě čistě 

v rukou Chiesi Farmaceutici. 

 

Závažnost napojení:  

Prokázaná distribuce produktu využívaného v transplantacích orgánů v Číně. 

 

 

 

http://business.sohu.com/20060328/n242513501.shtml
https://www.chiesi.com/img/annual_report/documenti/5_chs_annual-report_a4_eng_web_2018-06-22_72dpi.pdf
http://www.cqvip.com/QK/94581A/201505/666535243.html
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=51ca562244545b6a601fea5ca2d77ccb&site=xueshu_se
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Roche Holding AG 

Basilej, Švýcarsko 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Zejména lék Zenapax (také známý jako Daclizumab123) pro prevenci akutního odmítnutí 

transplantátu a dále Cellcept (mycophenolate mofetil) pro stejný účel.  

 

Zjištění z anglických zdrojů: 

 

Roche Holding v Číně má podle všeho velmi úspěšnou obchodní prezenci v Číně. Report z první 

čtvrtiny roku 2019 pro investory se zmiňuje, že mezinárodní tržby se zvýšily o 17 %, zejména 

díky Číně124. O rok dříve také v Číně otevřeli výzkumné centrum125. 

Roche také podle všeho provádělo testy Cellceptu na orgánech pocházejících z čínských 

vězňů126.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Kromě ceny Cellceptu v Číně127 se také dozvídáme o Cellceptu skrze studii čínského lékařejiž 

z roku 2006128, a poté o Zenapaxu ze studie již z roku 2005129. Zenapaxu se pod jeho jiným 

jménem, Daclizumab, také věnuje studie ze Sympozia v Číně z roku 2010130, či článek 

v lékařském žurnálu z roku 2013131.  

 

Zdroje v čínštině tedy potvrzují, že imunosupresiva od firmy Roche se v Číně používají již 

dlouhá léta. 

 

Burzovní a jiné informace: 

Tabulka 1Tržby společnosti Roche dle zemí původu 

Tržby dle oblasti (v milionech švýcarských franků) 

 2015 2016 2017 2018 

Severní Amerika 21019 22043 24019 27036 

Evropa 13277 13845 13750 13602 

Asie-Pacifik 9654 10672 6824 7689 

> Z toho Čína 2996 3307 - 4515 

>> Farmaceutika 1663 1721 - 2307 

>> Diagnostika 1333 1586 - 2208 

> Zbytek Asie 3010 3154 6824 3174 

Japonsko 3648 4211 4214 4175 

Latinská Amerika 2832 2681 3024 2870 

Afrika, Austrálie a 

Oceánie 
1363 1335 1468 1474 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daclizumab
https://www.roche.com/dam/jcr:8c673461-753a-45ef-871b-5d074c090ea6/en/190417_IR_Q1_2019_en.pdf
https://www.roche.com/dam/jcr:ac61cade-98ff-4671-9cfa-fee40210fc4d/en/190131_IR_Full_Year_Results_2018_en.pdf
https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1040&context=management-faculty-publications
http://www.mims.com.cn/china/drug/info/cellcept/
http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=21904497
http://www.cjic.com.cn/fifthPDF/six/050609.pdf
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=8008130
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=72be7405c6e95199d7d2307ff5ce12ff&site=xueshu_se
https://www.bloomberg.com/
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Roche v Číně získává 7,9 % všech svých tržeb, tedy 4,51 miliard eur. Tržby firmy zde vzrostly 

z 1,25 miliard eur v roce 2010 na 4,5 miliard eur v roce 2018. 

 

Graf 1 Rostoucí tržby společnosti Roche v Číně 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 

 

Závažnost napojení:  

Roche využíval čínské vězně k testům v oblasti transplantace orgánů. Čínští lékařiprokazatelně 

nedodržují lékařskou etiku v této oblasti132 a je lehce představitelné, že vězni poskytnuti na tyto 

testy nedali svůj souhlas. Nutnost využívat vězně k testům také skýtá otázky o následcích takového 

testu. Roche prokazatelně čerpá z Číny značnou část svých celkových tržeb a podílí se na tamním 

transplantačním byznysu. 

 

  

https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e024473
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Pfizer Inc 

New York, USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Pfizer vyrábí léčivo Rapamune, které se používá při transplantacích orgánů133 jako 

imunosupresivum. Jiné jméno pro tento produkt je Sirolimus134.  

 

Sirolimus je v Číně vyráběn Hisun Pharmaceutical135, firmou spolupracující s Pfizerem. Pfizer 

nemá na službě Bloomberg specifikované tržby v Číně, ale má položku „rozvíjející se trhy“, kam 

patří mimo jiné i asijské země. 

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Žádné hodnotné informace nebyly nalezeny. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

V článcích136 se pak píše, že Čína je pro Pfizer 3 největším trhem, a sama společnost je brána 

jako lídr západních farmaceutických společností, které tam podnikají.  

V tomto roce Pfizer také přijmul v Číně 600 nových prodejců137. Dceřiná společnost této firmy, 

Upjohn, měla v minulém roce tržby v Číně ve výši 2,4 miliard dolarů138. 

Přesněji tržby známe až z roku 2017, kdy Čína tvoří 6,8 % tržeb Pfizeru z 57,2 mld USD ( tedy 

3,9 mld USD). V tomto roce vzrostl objem prodeje do Číny o 26 %. Co se týče Rapamune tak ten 

má celosvětový trh v objemu 283 mil USD, z čehož je Asie třetí největší v objemu cca 100 mil 

USD. 

 

Závažnost napojení:  

Prokazatelné rostoucí tržby v Číně a produkce léčiva pro transplantace v této zemi. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17335296
https://www.pfizer.com/products/product-detail/rapamune
https://scrip.pharmaintelligence.informa.com/SC086604/Hisun-Pharmaceutical-Submitted-For-Sirolimus-To-China-FDA
https://realmoney.thestreet.com/articles/07/11/2018/pfizers-china-exposure-could-dampen-its-reshuffle-hopes
https://www.pharmamanufacturing.com/industrynews/2019/pfizer-shifts-focus-to-rural-china/
https://www.ft.com/content/40f496ee-82be-11e9-b592-5fe435b57a3b
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Cryolife, Inc 

Kennesaw, Georgia, USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Cryolife vyrábí produkt BioGlue, což je zjednodušeně řečeno „lepidlo pro lékařské operace“. 

Využívá se při transplantacích srdce139.  

 

Firma se snaží o schválení BioGlue v Číně od roku 2014140.  

 

Firma Cryolife také v roce 2017 uvedla, že BioGlue je testováno v Číně141 na vícero klinikách za 

účelem budoucího prodeje. BioGlue se prodává už v oblasti Asie-Pacifiku, kde se jeho prodej 

zvýšil v první polovině roku 2019 ve srovnání s rokem 2018142.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Nebyly nalezeny žádné hodnotné informace. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Služba Bloomberg uvádí tržby ve výši 55 % v USA z roku 2018. Zbylé tržby, které jsou bez 

konkrétní identifikace země, vzrostly z 18 miliard amerických dolarů v roce 2009 na 118 miliard 

v roce 2018. Je tak patrný expanzní přístup firmy, který by se měl projevovat čím dál tím více i 

v Číně, jakmile produkt projde schválením. 

 

Závažnost napojení:  

Dlouhodobě plánovaný prodej produktu, mezi jehož oblasti využití patří transplantace srdce 

v Číně a jeho testování v několika tamních klinikách.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4557450/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/784199/000119312514062525/d644771d10k.htm
https://www.cryolife.com/cryolife-announces-enrollment-first-patients-bioglue-clinical-trial-china/
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/784199/000078419919000141/cry-20190630x10q.htm
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Intuitive Surgical 

Sunnyvale, Kalifornie, USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Firma Intuitive Surgical vyrábí roboty Da Vinci, které usnadňují operace a dají se použít mimo 

jiné i při transplantacích, což dokládá i zpráva v lékařské studii využívající tento přístroj při 

transplantaci ledvin144. Jeden takový přístroj stojí přibližně 2 miliony dolarů145. 

První zmiňovaný robot byl prodán do Číny v roce 2014, nyní je jich v pevninské Číně již více 

než 70 a 10 v Hong Kongu. Využití robota v pevninské Číně opakovaně prolamovalo světové 

rekordy – roční průměrné využití jednoho stroje bylo 394krát v roce 2017146. Do konce roku 

2020 společnost plánuje v Číně prodat 154 dalších robotů147.  

 

V Číně by tak výhledově na robotech Da Vinci mohla společnost získat kolem 300 milionů 

dolarů.  

 

Zjištění z čínských zdrojů 

 

V listopadu roku 2015 nemocniční oddělení gynekologie a porodnictví v Číně provedlo první 

transplantaci dělohy za použití robota, v tomto případě konkrétně Da Vinci148. V roce 2015 bylo 

v Číně celkem 42 těchto robotů, z toho 4 v Pekingu149. 

 

Dle lékařského portálu se nemocnice Zhongshan zmiňuje, že již v roce 2009 úspěšně zvládla 

extrakci ledvin asistovanou robotem, a to v první větě v podsekci článku nazvaném „Da Vinci a 

transplantace ledviny“150. 

 

Jistá nemocnice v Číně také indikuje, že používá Da Vinciho v oblasti transplantací. Poukazuje 

na to, že s použitím tohoto přístroje vykonali téměř 600 operací, a v následující větě, že všechny 

transplantace ledvin byly provedeny minimálně invazivní chirurgickou operací231. 

 

Burzovní a jiné informace 

 

Distributorem pro Da Vinci roboty je v Číně firma Chindex151 od roku 2011152 a v lednu 2019 

čínská firma Shanghai Fosun Pharmaceutical a Intuitive Surgical. Započali také společné operace 

pro produkty Da Vinci a služby s tím spojené v Číně. Fosun a Intuitive také plánují společnou 

výrobu lékařských přístrojů, s tím že Fosun bude mít podíl 40 % a Intuitive 60 %153. 

 

Firma Intuitive Surgical má nejméně tři druhy Da Vinci systémů, s tím že pro jejich „Xi“ systém 

získali schválení v Číně v roce 2018. Tento rok byl velice úspěšný, neboť Čínský národní 

zdravotní výbor publikoval na svých oficiálních stránkách154 plány na import dalších lékařských 

zařízení do roku 2020, kde u velké části z nich se má jejich počet v Číně téměř zdvojnásobit, a 

počet plánovaných chirurgických robotů činí 154, s tím že dle zdroje zmíněného výše celé číslo 

plánuje obsadit Intuitive Surgical155.  

Systémy Da Vinci jsou v Číně také prý „vysoce využívány“156 a v Číně byly nejméně od roku 

2015, neboť firma udává, že v tomto roce se počet operací skrze tyto roboty v Asii zvýšil, hlavně 

díky Číně, Japonsku a Jižní Korei157. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5699519/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1006602
https://www.yicaiglobal.com/news/21-chinese-hospitals-place-orders-da-vinci-robotic-surgical-system
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/07/18/intuitive-surgical-q2-preview-can-da-vinci-systems-sales-continue-to-drive-earnings-growth/#58b2d0bd2b9c
http://club.xywy.com/zixun/d50616.html?cat=34
http://www.cnkang.com/yyk/article/24384.html
http://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=ff33e9667ad
https://www.meipian.cn/1kgwx4xo
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000088/isrg-20190630x10q.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000012/isrg-20181231x10k.htm
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000088/isrg-20190630x10q.htm
http://www.mzjhkepu.com/cancer/Article/7359
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000088/isrg-20190630x10q.htm
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1035267/000103526719000088/isrg-20190630x10q.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1035267/000103526716000130/isrg-20151231x10k.htm
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Dle služby Bloomberg tržby mimo USA a Evropskou unii této společnosti rostou, a to až na 1,2 

miliard amerických dolarů v roce 2018, tržby v Číně nemusí být však omezeny pouze na zakázky 

spojené s produktem Da Vinci, i když celý uvedený objem peněz pocházel pochopitelně z více 

zemí. 

 

Graf 2 Rostoucí tržby společnosti Intuitive Surgical mimo území Spojených států 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 

 

Tabulka 2Tržby společnosti Intuitive Surgical dle zemí původu 

Tržby v letech 2015-2018 (v milionech amerických dolarů) 

 2015 2016 2017 2018 

Spojené státy 1698 1955 2285 2633 

Ostatní země 688 749 852 1090 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

https://www.bloomberg.com/
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Obrázek 5Indikovaný růst tržeb společnosti Intuitive Surgical v Číně  

 

Zdroj: https://seekingalpha.com/news/3403394-intuitive-surgical-6-percent-potential-upside-china 

 

Intuitive Surgical také provozuje společný podnik s čínskou firmou Fosun – nazvaný Intuitive 

Surgical-Fosun Medical Technology (Shangai) Co., Ltd. 

 

Fosun je poměrně úspěšná firma, jejíž tržby vzrostly z přibližně 60 milionů amerických dolarů 

v roce 2000 až na 2,7 miliard amerických dolarů v roce 2018. Věnuje se oblasti farmacie, 

zdravotní péče, obecnému lékařství a diagnostice. Její tržby v Číně tvoří stabilně okolo 85 %. 

 

Graf 3 Rostoucí tržby společnosti Fosun Pharmaceutials od roku 2000 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 
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Závažnost napojení:  

Intuitive Surgical by měla mít v roce 2020 v Číně tolik robotů, že se na nich provede 100.000 

lékařských operací ročně, kde část budou tvořit transplantace orgánů. Má společný podnik 

s čínskou firmou Fosun.  
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Hologic, Inc. 

Marlborough, Massachusetts, USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Hologic se jako firma zabývá spíše diagnostikou a nástroji na operace u ženských onemocnění. 

Má však také dceřinou společnost Gen-Probe Transplant Diagnostics, Inc.158 se zaměřením na 

diagnostiku pro transplantace. Hologic vlastní v Číně několik firem, a tak je vysoce 

pravděpodobné, že nabízí i diagnostiku pro transplantace. 

 

Konkrétně lze poté dokázat, že má v Číně dvouenergetický rentgenový tester hustoty kostí, 

kterým lze měřit hustotu kostí po transplantaci, jak dokládá jedna čínská studie, která se tím 

zabývá po transplantaci ledvin159. Tento přístroj tak umožňuje pacientům vypořádat se s následky 

transplantace, a nepřímo napomáhá hladkému chodu transplantačního odvětví v této zemi.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Dvouenergetický rentgenový tester hustoty kostí od firmy Hologic je částí tématu v čínské studii, 

která pomocí něj zkoumá hustotu kostí po transplantaci ledvin160. Jak uznává i jistá nemocnice 

v Číně, jedna z příčin ztráty hustoty kostí může být transplantace161. To samé tvrdí jiná 

nemocnice, která i dokládá vlastnictví tohoto přístroje162. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Tržby z prodeje firmy Hologic jsou v oblasti Asie-Pacifiku zejména odvozeny z Číny, Austrália a 

Japonska163, což upozorňuje na důležitou roli Číny v této oblasti. Asie-Pacifik je podstatnou částí 

celkových tržeb, a v letech 2018, 2017 a 2016 tvořila tato oblast kolem 8 % výnosů164 jak 

znázorňuje tabulka od Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států: 
 

Tabulka 3Tržby společnosti Hologic Inc. 

 

Zdroj: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/859737/000085973718000020/holx_q4-2018.htm 

 

Operace v Číně se však postupně snižují, a firma se rozhodla v roce 2017 uzavřít svoji tamní 

výrobní linku, kde se vyráběly mamografy, které byly dodávány na čínský trh165. 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/859737/000119312512482840/d393079dex211.htm
http://ir.nsfc.gov.cn/paperDownload/1000013893396.pdf
http://ir.nsfc.gov.cn/paperDownload/1000013893396.pdf
http://www.sdsldsyy.com/jtyy/kszz/ctycgz/ylts/n15702.html
http://www.gamhospital.ac.cn/kssz/lcks/nfmk/sbzs/2630.html
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/859737/000085973718000020/holx_q4-2018.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/859737/000085973718000020/holx_q4-2018.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/859737/000085973717000023/holx_q4-2017.htm
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Hologic vlastní v Číně také několik firem, Beijing Hologic Technology Co., Ltd, Hologic (China) 

Enterprise Management Consulting Co.,Ltd, a Beijing Century Aikang Technology Co. Ltd., a 

poté v Hong Kongu další s názvem Hologic Asia, Limited.  

 

Tržby z Asie činí za rok 2018 celkem 276 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu, jak je 

patrné na tabulce výše, 8,6 % celkových tržeb. Jde o pětinásobný nárůst oproti roku 2009, kdy 

tržby v Asii dosahovaly 57,1 milionů dolarů. Obecně má společnost nejvyšší tržby v oblasti 

diagnostiky, a poté z přístrojů na vyšetření prsou.  

 

Diagnostika tedy tvoří její hlavní oblast obchodu.  

 

Tabulka 4Tržby společnosti Hologic Inc, dle zemí původu 

Tržby v roce 2018 dle oblasti (v amerických dolarech) 

USA 2.4 miliard 

Evropa 377.9 milionů 

Asie-Pacifik 276.1 milionů 

Zbytek světa 147.2 milionů 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Závažnost napojení: 

Hologic má několik firem v Číně. Její hlavní oblastí tržeb je diagnostika a jedna z dceřiných 

firem je zaměřena právě na diagnostiku pro transplantace. Výdělky v Asii společnosti stoupají a 

je důvodné podezření, že v Číně poskytuje diagnostiku za účelem transplantací.  

 

 

https://www.bloomberg.com/
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Danaher 

 

Washington, D.C., USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Firma Danaher vlastní společnost Beckman Coulter, která vyrábí přístroj pro využití při 

transplantacích kmenových buněk166. Také vlastní společnost HemoCue, jejíž produkt najde 

prokazatelně využití u transplantace jater167, neboť slouží k diagnostice krve po transplantaci a 

napomáhá kontrole anémie u některých příjemců transplantátu. 

 

Čínští lékařitaké použili přístroj této firmy pro analýzu jater při transplantaci168 a jiní lékařize 

dvou čínských nemocnic také použili přístroj FC500 MPL ve studii o transplantaci ledvin169. 

 

Firma Beckman Coulter také distribuuje imunosupresiva firmy Thermo Fischer170, ale pátráním 

se nepodařilo zkonkretizovat, zda se tato distribuce týká i Číny. 

 

K diagnostice při anebo po transplantaci se také prokazatelně používá přístroj firmy Beckman 

AU5800. Oba dokládá studie čínských lékařů171.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Vyhledávání čínských zdrojů paradoxně odkazovalo na anglické studie čínských lékařů, které 

jsou použity výše. 

 

Burzovní a jiné informace 

 

Hledáním v informacích Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států jsme zjistili, že 

v roce 2017 byl nárůst tržeb firmy patrný hlavně v „Asii, zejména Číně“172, a „geograficky, 

hlavní meziroční příjmy z analytických přístrojích byly poháněny nárůstem poptávky v Číně“ 

v letech 2016 a 2017173. 

https://www.beckman.com/gated-media?mediaId=%7B037EBFDC-C031-4399-894B-88293FF3B359%7D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772147
https://www.hindawi.com/journals/jir/2017/3149426/
https://pdfs.semanticscholar.org/776c/498e71a8fb82e22fb85bb76ac5d18708366e.pdf
https://wsrprd.beckmancoulter.com/ucm/idc/groups/public/@wsr/@literature/documents/document/glb_bci_156567.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907017/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361619000035/dhr-20181231x10xk.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361619000035/dhr-20181231x10xk.htm
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Graf 4 Rostoucí tržby společnosti Danaher v Číně 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 

 

Čína je také jednou ze šesti zemí světa, kde má firma mimo Spojené státy silnou pozici174. Jak 

ukazuje tabulka níže, z Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států, příjmy v Číně tvoří 

více než 10 % tržeb firmy: 

 

Tabulka 5Tržby společnosti Danaher dle zemí původu 

 

Zdroj: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361619000035/dhr-

20181231x10xk.htm 

 

Poptávka přístrojů pro klinické laboratoře také v jednom roce byla zapříčiněna zejména Čínou175 

a Čína je zmíněna také jako hlavní zdroj poptávky u histologických přístrojů a lékařských 

spotřebních materiálů176. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361619000035/dhr-20181231x10xk.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361618000038/dhr-20171231x10xk.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313616/000031361618000038/dhr-20171231x10xk.htm
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Celkové tržby v Číně činí 2,37 mld USD za rok 2018, což je cca 11,8 % celkových tržeb.  

Samotné tržby v Číně zaznamenaly nárůst ze 700 mil v roce 2009, tedy o 350 % za posledních 9 

let. Podíl nárůstu tržeb je z 6 % na současných 11,8 %. 

 

Tabulka 6Tržby společnosti Danaher dle zemí původu 

Tržby po světě dle oblasti v roce 2018 (v amerických dolarech) 

USA 7.4 miliard 

Čína 2.4 miliard 

Německo 1.2 miliard 

Japonsko 918.7 milionů 

Ostatní 8.0 miliard 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Celkové tržby byly za rok 2018 v objemu 19,9 mld USD za celý konglomerát, z čehož sektor 

diagnostiky je 6,25 mld USD tedy 31 %, přičemž tento sektor byl v roce 2009 v objemu 0, teprve 

v roce 2014 v objemu 4,6 mld USD – asi akvizice jiné společnosti. Tržby v Číně tak do roku 

2014 musely být mimo oblast diagnostiky.  

 

Oblast vědy o životě (life science) se mezi tržbami také objevuje až v roce 2014 a tak tržby z 

Číny nepřímo čím dál více poukazují na možné zisky z výše zmiňovaných přístrojů.  

 

Tabulka 7Tržby společnosti Danaher v Číně 

Tržby v Číně v posledních letech (v milionech amerických 

dolarů) 

2015 1552.9 

2016 1799.1 

2017 2011.6 

2018 2357.3 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Danaher má dle SEC (Komise pro kontrolu cenných papírů v USA) v Číně přes 20 dceřiných 

společností228.V prezentaci pro investory z roku 2013 Danaher plánuje expanzi v Číně177: 

 

https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/
https://seekingalpha.com/article/4228153-danaher-dhr-investor-presentation-slideshow
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Obrázek 6Screen prezentace společnosti Danaher o plánovaném posílení v Číně 

 

Zdroj: https://seekingalpha.com/article/4228153-danaher-dhr-investor-presentation-slideshow 

 
Závažnost napojení: 

Danaher má potvrzené zisky z Číny, kde plánuje svoji pozici posilovat. Má tam více než jen 

několik firem, a dvě z jeho západních firem vyrábí produkty využitelné pro transplantace. 

Existuje tak rozumné podezření, že při tak obrovské strategii pro Čínu našly tyto produkty využití 

i tam.  
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Abbott Laboratories 

Chicago, Illinois, USA 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Abbott Laboratories jsou zmiňovány jako klíčový hráč v oblasti měření pro transplantace178. 

Podstatným přínosem firmy v této oblasti je řada produktů Architect. 

 

Architect i2000 je využíván čínskými lékařiv lékařské studii o následcích transplantace179 a 

zejména při měření hladiny tacrolimusu, což je imunosupresivum používané při 

transplantacích180. 

 

Architect i1000SR se používá k imunoanalýze, což je test prováděný mimo jiné i po transplantaci 

a prokazatelně se používá v Číně181. 

 

Do roku 2013 také patřila pod Abbott firma AbbVie, která má na svědomí Gengraf182, 

imunosupresivum používané při transplantacích. V roce 2003, před odštěpením, byla 

publikována lékařská studie lékařů v Hong Kongu, kteří použili Gengraf na čínských 

pacientech183.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Čínská lékařská studie opětovně dokládá použití přístroje i2000 pro měření hladiny 

tacrolimusu184.  

 

Burzovní a jiné informace 

 

Tržby Abbottu v Číně činí dle jistého zdroje kolem 3 miliard dolarů ročně185, avšak informace 

níže poukazují spíše na 2 miliardy. 

 

Pátrání v Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC) ukazuje, že Abbott má 

v Číně výzkumné a vývojové prostory, a mimo zmíněné přístroje tam má schválené i přístroje 

Alinity C a Alinity I186.  

 

Prodeje v roce 2017 byly poháněny zejména dvouciferným procentuálním nárůstem v Číně187 a 

za roky 2018 a 2017 vynesla této firmě Čína zisky přes 2 miliardy dolarů, což činí kolem 7 % 

celkových zisků firmy188: 

 

https://www.medgadget.com/2019/04/transplant-diagnostics-market-worth-usd-2074-65-million-by-2023-key-vendors-becton-dickinson-and-company-abbott-laboratories-inc-etc.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907017/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041134510015897
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfres/res.cfm?id=90666
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1561541309601022
file:///C:/Users/kkudl/Documents/Projekty/IRCC/%20http/www.shjyyx.com/article/2013/1673-8640-28-1021.html
http://www.shjyyx.com/article/2013/1673-8640-28-1021.html
https://www.axios.com/trump-netanyahu-birthday-letter-israel-closest-allies-e64fe44c-a4e9-4af8-8abc-4d5cc4b31625.html
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000104746919000624/a2237733z10-k.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000104746919000624/a2237733z10-k.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000104746919000624/a2237733z10-k.htm
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Tabulka 8Tržby společnosti Abbot Laboratories dle zemí původu 

 

Zdroj: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000104746919000624/a2237733z10-k.htm 

 

Pátrání v SEC také znázorňuje, že celosvětový obchod s diagnostikou odrážel během posledních 

tří let zvyšující se proniknutí hlavních laboratorních produktů ve Spojených státech a Číně189. 

 

Tabulka 9Tržby společnosti Abbot Laboratories dle zemí původu 

Tržby v roce 2018 dle oblasti (v amerických dolarech) 

Spojené státy 10.8 miliard 

Ostatní země 19.7 miliard 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Reportované tržby z Číny jsou za rok 2017 ve výši 2,15 mld USD neboli 7,8 % tržeb. Oproti 

tomu v roce 2009 to byla 0. Tržby začaly být reportovány až v roce 2012 a to ve výši 859 mil 

USD, neboli 4,5 % tehdejších celkových tržeb. Za pět let se tržby v Číně zvýšily trojnásobně.  

 

Tabulka 10Tržby společnosti Abbot Laboratories v Číně 

Tržby v Číně v posledních letech (v amerických dolarech) 

2015 1421 milionů 

2016 1728 milionů 

2017 2146 milionů 

2018  Nereportovány 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800/000104746916010246/a2227279z10-k.htm
https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/
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Graf 5 Rostoucí tržby Abbott Laboratories v Číně 

 

Dceřiné společnosti v Číně jsou: 

 

- Abbott (Guangzhou) Nutritionals Co., Ltd. 

- Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

- Guidant International Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

- Shanghai Abbott Pharmaceutical Co., Ltd. 

 

Závažnost napojení: 

Abbott Laboratories je klíčovým hráčem v oblasti diagnostiky pro transplantace. Číně 

prokazatelně prodávají nejméně jeden ze svých produktů a s ohledem na jejich neustále rostoucí 

tržby v Číně lze předpokládat, že jich je mnohem více.  

 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 
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Novartis 

Basel, Švýcarsko 

 

Produkt pro transplantace:  

 

Novartis je výrobce a vývojář léčiv a jeho největší část tržeb tvoří farmaka. V souvislosti 

s transplantacemi má imunosupresiva Sandimmun Neoral, Myfortic (Mycophenolic Acid) a 

Simulect190. 

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Čínští lékařijsou s imunosupresivy této firmy poměrně spokojeni, neboť lze najít velké množství 

lékařských studií, které je zmiňují.  

 

Tři čínští lékařipoužívají Myfortic v souvislosti s transplantací ledvin191, a stejně tak šest jiných 

čínských lékařů192, či jiný lékařz oblasti Tianjin193, a poté dva další, kteří zmiňují toto 

imunosupresivum pod jeho jiným názvem (mycoplenolic acid)194. Tak činí i jiná lékařská studie, 

jejímiž autory je přes 20 lékařů195. 

 

Simulect je poté zmiňován lékařemze Šanghaje196 a jiná studie ho používá v desítkách případů 

transplantace197. Další studie se poté věnuje 5letémupoužívání Simulectu v transplantacích198. 

Jiná studie ho zmiňuje již v roce 1999199. 

 

Neoral je poté zmíněn ve studii o transplantacích ledvin od dvou čínských lékařů200, a v jiné 

studii se mu věnuje šest jiných201. Naposledy i další studie již z roku 2002202. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Lutz Kaufmann ve své knize “Šampioni Číny” z roku 2005 uvádí, že Neoral patří mezi nejvíce 

prodávaná léčiva v Číně:203 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basiliximab
http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=10776
http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/shandyy201518004
http://www.cqvip.com/QK/97210X/201103/38491642.html
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=bb6c4d03cfc12e435aa78caa60414e7c&site=xueshu_se
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zhqgyz98201712002
http://www.hbver.com/Article/gyhjqt/gyz/200203/784.html
http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=7271409
http://www.doc88.com/p-6929770622644.html
http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zhqgyz98199904026
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SZBY501.003.htm
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZHGD200405008.htm
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-90025-2003050797.htm
https://books.google.cz/books?id=D9pNGmt_AOkC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=novartis+neoral+china&source=bl&ots=R0yF73JJ2Y&sig=ACfU3U3TBMuOLjDxrkWscWcfxvsMsDmI4A&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwiizoTqmYriAhVR8aYKHQYuClMQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=novartis%20neoral%20china&f=false
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Nelze dohledat přesné tržby v Číně, víme jen, že v roce 2018 bylo 35 % tržeb v USA, dále v 

Japonsku, Kanadě, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, Německu a Francii. Zbytek světa, 

mimo tyto země, generoval 44 % tržeb. 

 

Tabulka 11Tržby společnosti Novartis dle zemí původu 

Tržby dle oblasti v roce 2018 (v amerických dolarech) 

Evropa 19.1 miliard 

USA 17.6 miliard 

Kanada a latinská Amerika 4.0 miliard 

Japonsko 2.4 miliard 

Zbytek světa 8.8 miliard 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Závažnost napojení: 

Dlouhodobý prodej imunosupresiv v Číně, které se přímo používají pro transplantace. 

 

https://www.bloomberg.com/
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XVIVO Perfusion  
 

Gothenburg, Švédsko 

 

Produkt pro transplantace:  

 

XVIVO je firma se zaměřením na lékařské technologie s „více než 15 lety zkušeností v oblasti 

transplantací204“, jak uvádí na svých webových stránkách.  

Byla založena v roce 2012 a předtím existovala jako část společnosti VitroLife.  

XVIVO Číně poskytlo první přístroje k prodloužení ischemického času ledvin, a od roku 1998 

tam prodává Perfadex, který se používá k zachování plic před plánovanou transplantací205 – 

schválenou Čínskou administrací pro léčiva a jídlo.  

CEO firmy XVIVO popisuje Čínu jako nejrychleji rostoucí trh pro transplantace plic na světě a 

jako důležitý trh pro společnost206. Podporují kliniku pro transplantaci plic na Plicní Šanghajské 

nemocnici.  

 

Zjištění z čínských zdrojů: 

 

Čínská studie se zmiňuje o Perfadexu již v roce 1997207 a další o dva roky později208.  V roce 

2014 byl schválen XVIVO XPS systém v Číně, který slouží pro transplantace plic209. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Její tržby v roce 2016 a 2017 v Asii a Oceánii dosáhly v přepočtu přes 1,6 milionů dolarů.  

 

Tabulka 12Tržby společnosti XVIVO Perfusion dle zemí původu 

Tržby dle oblasti v letech 2016 a 2017 (v milionech švédských korun) 

 2016 2017 

Americký kontinent 86.8 87.9 

EMEA bez Švédska 42.4 49 

Asie a Oceánie 7.7 8.9 

Švédsko 1.3 2.5 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z https://www.bloomberg.com/ 

 

Závažnost napojení: 

XVIVO má prokázané tržby v Číně a prodává tam přístroje pro oblast transplantací.  

 

https://www.xvivoperfusion.com/about-us/about-xvivo/
https://www.xvivoperfusion.com/about-us/history/
https://news.cision.com/xvivo-perfusion/r/first-xps--installed-in-china,c2404643
http://www.cqvip.com/QK/98144A/199704/4001016242.html
http://www.cqvip.com/QK/97351A/201410/662680843.html
https://www.bloomberg.com/
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Bridge to Life 
 

Londýn, Spojené království 

 

Produkt pro transplantace 

 

Bridge to Life dle oficiálních webových stránek podniká v Číně, kam dodává své řešení pro 

prezervaci orgánů210, což je v podstatě jedinou obchodní oblastí firmy.  

 

Lékařská studie čtyř čínských lékařůse zmiňuje o tomto řešení, pod zkratkou UW (od plného 

názvu „Belzer UW“) v roce 2008211. Toto řešení původně vzniklo na Univerzitě ve Wisconsinu 

Spojených států, od jejíž nadace má tato firma licenci a vyvinula na jejím základě produkty 

Belzer UW a Belzer MPS212. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Produkt Belzer UW, sloužící pro prezervaci břišních orgánů, je v Číně šířen skrze dva 

distributory213- Beijing Hui Xin Qing Yuan Pharmaceutical Science and Technology Co. Ltd. 

a také Sichuan Wanji Imp Exp Trading Co., LTD 

 

 

Závažnost napojení: 

Prodej zařízení pro prezervaci orgánů, které má přímé využití pro transplantace v Číně. 

 

 

 

 

 

https://bridgetolife.eu/
https://www.researchgate.net/publication/23173852_A_modified_CZ-1_preserving_solution_for_organ_transplantation_Comparative_study_with_UW_preserving_solution
https://bridgetolife.com/
https://bridgetolife.com/international-availability/
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Astellas Pharma, Inc 

Tokio, Japonsko 

 

Produkt pro transplantace: 

 

Atellas je japonská firma, dříve známá pod jménem Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.  

Vznikla po sloučením společnosti Fujisawa spolu s Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. v roce 

2005. 

Pro transplantace má určený produkt Tacrolimus, či jinými slovy Prograf, což je 

imunosupresivum. Import tohoto léčiva do Číny byl již schválen v roce 1998214 pro firmu 

Fujisawa. Firma Astellas také v roce 2015 čekala zdvojnásobení tržeb v Číně a došla 

k rozhodnutí najmout 300 prodejců215.  

 

Zjištění od čínských zdrojů: 

 

Tacrolimus zmiňuje čínská lékařská studie z roku 2009216 a jiná od sedmi čínských lékařůz roku 

2008217. Posledně také další z roku 2013218. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Graf 6 Rostoucí tržby Astellas Pharma v Asii 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/investigation-report-on-china-tacrolimus-market-2009-2018-252893571.html
https://www.pressreader.com/hong-kong/china-daily/20100526/282845072246039
http://xuewen.cnki.net/ArticleCatalog.aspx?filename=2009139295.nh&dbtype=CMFD&dbname=CMFD2009
https://www.xueshu.com.cn/zqyx/200814/10920225.html
http://www.wangxiao.cn/lunwen/90891604503.html
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Poznámka: 

 

Na spojení s transplantacemi v Číně nás upozornil archiv přednášky od právníka Matase v roce 

2012 v Singapuru219. Tímto mu děkujeme. 

 

Závažnost napojení: 

Prokázaný prodej imunosupresiva, které má přímé využití pro transplantace v Číně. 

http://www.david-kilgour.com/2012/Matas_07082012.pdf
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One Lambda 

Kalifornie, Spojené státy 

 

Nadřazená firma: Thermo Fischer 

 

Produkt pro transplantace: 

 

Tato firma má produkt „Lambda Antigen Tray“, přístroj používaný při zjišťování vhodnosti 

orgánů, což dokládá i lékařská studie osmi čínských lékařů220, anebo lékařská studie šesti 

čínských lékařůz Hangzhou221. 

 

Burzovní a jiné informace: 

 

Nejsou dostupné 

 

Závažnost napojení: 
Prokazatelný prodej produktu používaném pro transplantace v Číně. 

 

 

OrganOx 

Oxford, Spojené království 

 

Produkt pro transplantace: 

 

Firma OrganOx, jak napovídá již název, se soustředí na produkty pro prezervaci orgánů pro 

transplantace. Lékařská studie od šesti čínských lékařůo transplantaci ledvin z roku 2019 

dokládá, že v Číně se používají přístroje této firmy222.  

 

CEO firmy OrganOx se také v březnu roku 2019 zmínil o tom, že firma působí i v Číně223: 

 

Burzovní a jiné informace:  

 

Nejsou dostupné 

 

Závažnost napojení: 

Prokazatelný prodej produktu, používaném pro prezervaci orgánů, a tedy transplantace v Číně. 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300060513485896
http://www.cjn.org.cn/EN/abstract/abstract2006.shtml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6503248/
https://www.businessinnovationmag.co.uk/organox-signs-five-year-manufacturing-contract-with-gooch-housego/
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Sanofi 

 

Paříž, Francie 

 

Produkt pro transplantace: 

 

Thymoglobulin, imunosupresivum proti odmítnutí ledviny při transplantaci. 

 

Lékařská studie čínských lékařůz roku 2019 zmiňuje Thymoglobulin v souvislosti 

s příjemci orgánů v Číně232. Jiná studie 10 čínských lékařůz roku 2013 také zmiňuje 

dané imunosupresivum, s tím že studie zase používala čínské příjemce orgánů233. Hovoří o něm i 

jiná studie 15ti čínských lékařůz roku 2015234. 

 

Burzovní a jiné informace: 

Graf 7 Rostoucí tržby společnosti Sanofi v Číně a jinde v Asii 

 

Zdroj: Bloomberg Terminal 

 

Závažnost napojení: 

Prokázaný prodej imunosupresiva, které má přímé využití pro transplantace v Číně. 

  

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-019-1293-2
http://www.ectrx.org/forms/ectrxcontentshow.php?doi_id=10.6002/ect.2012.0103
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/10428194.2015.1045901
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3.5Další firmy z oblasti prezervace orgánů 
 

Organ Recovery Systems (USA) 

Organ Assist (Nizozemí) 

Organ Transport Systems (USA) 

Waters Medical Systems (USA) 
 

Produkty pro transplantace:  

 

Přístroje na prezervaci orgánů 

 

Napojení na transplantace v Číně: 

 

Médium z Pekingu v roce 2019235zmínilo tyto čtyři firmy v souvislosti s trhem přístrojů pro 

prezervaci orgánů v Číně – poukazující na to, že v této oblasti dominují zejména západní 

společnosti, a jmenuje čtyři firmy uvedené výše. 

 

Závažnost napojení: 

Alarmující je poté dodatek v článku, že „v současné době v Číně neexistují firmy, které by získaly 

registrační certifikát pro přístroje na prezervaci orgánů, a není tak možná masová produkce…. A 

tak je současná tržní poptávka v oblasti přístrojů pro prezervaci orgánů závislá na 

importovaných produktech“. V kontextu s datem článku – z roku 2019 – je tak nutné si uvědomit, 

že Čína je doteď dlouhodobě závislá na importovaných produktech, a jakékoli neetické, či 

ilegální transplantace musely využít produkty, které byly k dispozici – přístroje těchto západních 

firem. 

 

http://www.newsijie.com/chanye/yiyao/jujiao/2019/0731/11248941.html
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3.6DALŠÍ DOHLEDANÉ SPOLEČNOSTI 
 

V rámci zkoumání zisků a tržeb společností působících v oblasti transplantací jsme se snažili 

zejména o kvalitu a nezpochybnitelnost daného spojení – proto má seznam výše prokazatelné 

spojení s transplantacemi a prodejem transplantačních produktů do Číny, čímž se buď vědomě, či 

nevědomě podílejí na zločinu nedobrovolného odběru orgánů. Existují ale ještě další firmy, které 

působí v oblasti transplantací, podnikají v Číně s tím, že jsou považovány dokonce za lídry 

v dané oblasti. Nebyli jsme schopni ovšem prokázat, že v Číně poskytují konkrétní službu či 

produkt, i když zdravý rozum a všechnanepřímá data tomu nasvědčují. 

 

Jedná se o následující firmy, které jsou považovány za lídry v oblasti diagnostiky pro 

transplantace224: 

 

- Thermo Fisher Scientific, Inc. (USA) 

- Bio-Rad Laboratories, Inc. (USA) 

- Becton Dickinson and Company (USA) 

- Qiagen NV (Nizozemsko) 

- Immucor, Inc. (USA) (Skrze distributory225) 

- BioMérieux S.A. (France) 

- Illumina, Inc. (USA) 

- Affymetrix, Inc (USA) 

 

Pokud bychom opustili kvalitu výzkumu a měli vytvořit seznam firem, jejichž technologie se 

alespoň okrajově týkají využití pro transplantace, a dle portálů vykazují zisky v Číně, tak by byl 

seznam ještě mnohem obsáhlejší. Jedna lékařská studie251 také zmiňuje, že náklady na 

transplantaci ledviny v Číně jsou pro nemocnici ve výši 10.531 amerických dolarů. 69,2 % z toho 

tvoří léčiva a 2 % různé lékařské služby. Potenciál západních firem podílet se na nákladech 

samotné operace – nemluvě o přístrojích použitých mimo ni – činí až 71,2 %. 

 

Existují také další firmy, na které jsme narazili, jako např. Medtronic, u něhož jsme v Číně 

dohledali pouze technologii, která zdá se může mít pozitivní účinek – “umělá srdce”, která snižují 

nutnost přijmutí skutečného orgánu, a tak je nezmiňujeme.  

 

V tomto reportu tedy prezentujeme 20 společností s ověřeným spojením a 8 s nepřímým 

spojením, a jakýkoli odhad tržeb poukazuje na mnohem větší, léty nehlídané, zisky západních 

firem z naprosto pochybných transplantačních operací v Číně.  

 

Pochopitelně také nelze dohledat produkty pro transplantace, které se do Číny dostanou přes 

různé zprostředkovatele, překupníky, či různé dceřiné společnosti výše uvedených společností. 

Tedy potenciál prodeje a zisk společností, je mnohem vyšší, než je v této studii uvedeno.  

 

 

 

  

https://www.medgadget.com/2019/04/transplant-diagnostics-market-worth-usd-2074-65-million-by-2023-key-vendors-becton-dickinson-and-company-abbott-laboratories-inc-etc.html
https://www.annalsoftransplantation.com/download/index/idArt/883217
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Obrázek 7 Přehled zkoumaných společností dle produktů 
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ZÁVĚR 
 

O ilegálním odběru orgánů v Číně se objevují důkazy již 13 let236.  

Od telefonních nahrávek s lékaři237; výpovědí svědků238; zjištění nadměrného počtu 

transplantačních center, kterých je přes 700239, 240, a překračujících oficiální číslo 169241; se téma 

dostalo časem až k nefungujícímu systému dárcovství orgánů242; výpovědím nemocnic a lékařů o 

čekacích lhůtách v řádu dvou týdnů243, 244; jejichž lékařské studie používají orgány 

z nevysvětlitelných zdrojů245; s tím, že také každý rok 300.000 lidí potřebuje v Číně 

transplantaci246.  

To vše poukazuje na znehodnocení oficiálních dat o transplantacích v Číně, a nejspíše dokonce 

znehodnocení oficiální čekací listiny – a upřednostnění více platících západních transplantačních 

turistů, a následnou korupci celého systému jak ze strany příjemce, tak přes nevysvětlitelné 

zdroje dárcovství.  

Tyto orgány podle všeho pochází ze skupin pronásledovaných v Číně, jejichž číslo v pracovních 

táborech a vězení se vymyká jakýmkoli oficiálním informacím. Čína podle všeho drží 1,5 

milionu vězňů247, ale jen počet Ujgurů v pracovních táborech je udáván kolem jednoho 

milionu248. Tyto pronásledované skupiny tak jsou patrně i mimo jakékoli analýzy objemu 

vězeňského systému, a počet zadržovaných vězňů svědomí se tak může blížit sta tisícům249. 

V neposlední řadě se už i v dřívější době vždy jednalo o orgány pocházející z popravených vězňů 

– popravených dle komunistického pochopení spravedlnosti.  

Nejméně 28 západních firem do takového prostředí již přes 20 let dodává materiály, léčiva, a 

přístroje podporující vývoj transplantací v Číně. Přímým, či nepřímým způsobem jsou do jejich 

obchodních záměrů v Číně také vtaženi všichni zaměstnanci jejich poboček v Evropě, Americe, a 

jiných oblastí světa. Čína také není soběstačná v oblasti přístrojů pro transplantace, a i v roce 

2019 je stále závislá na importu přístrojů pro prezervaci orgánů250.  

 

Západní firmy v oblasti medicíny tímto podporují rozvoj transplantací v zemi, do které jezdí 

transplantační turisté z nejméně 20ti zemí a oblastí světa, kde dostávají orgán, který ani nebyl 

nabídnut přes oficiální čekací listinu, jehož původ je nanejvýš pochybný, a někdo jiný mohl být 

pro něj zavražděn. 

 

Globální nastavení politik tak umožňuje západním firmám podílet se na zločinech proti lidskosti 

v Číně, včetně některých jejich zaměstnanců, a to bez jakékoli kontroly, či prošetření o 

bezpečnosti nejen celé situace, ale i samotných firem.Dobrá víra nás vede k představě, že západní 

firmy, i přesto, že v Číně podnikají v transplantačním odvětví přes 20 let, a všechny informace 

jim musely být dávno známy,jsou naprosto nevinné, ale to samé se nedá říct o využití předmětu 

jejich podnikání v Číně. 

 

http://www.epochtimes.com/gb/6/3/17/n1257362.htm
http://www.upholdjustice.org/node/409
https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2019/07/ChinaTribunal_-SummaryJudgment_17June2019.pdf
https://endtransplantabuse.org/an-update/
http://www.upholdjustice.org/node/343
https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/16/content_25289521.htm
https://www.researchgate.net/publication/330768982_Analysis_of_official_deceased_organ_donation_data_casts_doubt_on_credibility_of_China's_organ_transplant_reform
http://www.david-kilgour.com/2006/Kilgour-Matas-organ-harvesting-rpt-July6-eng.pdf
https://usa.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca557aaa3104842260b45a8.html
https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e024473.abstract
https://usa.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca557aaa3104842260b45a8.html
https://www.prisonstudies.org/country/china
https://www.nbcnews.com/news/world/inside-chinese-camps-thought-detain-million-muslim-uighurs-n1062321
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.newsijie.com/chanye/yiyao/jujiao/2019/0731/11248941.html
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 

Dle zpráv z oblasti lékařství, investigativních novinářů a Transplantační společnosti227, Čína 

využívá již téměř 40 let popravené vězně jako zdroj orgánů. Tyto vězně pochopitelně soudí a 

následně zabíjí dle svých komunistických a socialistických kritérií.  

 

Z pohledu demokratického právního systému, který známe na západě, bychom tak často 

odsoudili spíše vykonavatele těchto poprav, namísto popraveného. Z pohledu našeho právního 

systému se tak jedná o ilegální praktiky a zločiny proti lidskosti. Již 13 let se také objevují různé 

druhy důkazů o tom, že jsou vykonávány v Číně ilegální transplantace na skupinách etnicky, či 

nábožensky utlačovaných skupin, a to po dobu minimálně 20 let. 

 

Není také pochyb o tom, že transplantace v Číně nedodržují lékařskou etiku, ani vysokou míru 

profesionality. Z výsledků kapitoly, lékařských studií západních lékařů, vychází najevo, že mezi 

Čínou a západními pacienty se pohybují brokeři, tito pacienti platí pochybnými způsoby, jsou 

kontaktování třetí entitou, a to i když jsou teprve na čekací listině, a ty orgánové transplantace 

nejsou příliš kvalitní. Jde tak z pohledu demokratického práva o ilegální praktiky, z pohledu 

medicíny o postupy lékařsky neetické, a z pohledu lidských práv o nepřípustné zločiny.  

 

Přesto zjišťujeme, že minimálně 20 západních společností, či při volnějších kritériích 28 

společností, na tomto typu obchodu, respektive v naší terminologii, zločinu, vydělává, a svými 

technologiemi ho nejen podporuje, ale i mu dodává masivní rozměr.  

 

Při rekapitulaci našich otázek ze začátku studie bychom po výše uvedených zjištěních odpověděli 

takto. 

 

Podílejí se západní společnosti na tomto zločinu proti lidskosti? 

Podle výše zmíněných faktů ano. 

 

A pokud ano, podílejí se na něm vědomě, či nevědomě?  

To je otázka na samotné společnosti, které tuto studií vyzveme k odpovědím, nebo na orgány 

činné v trestím řízení, které by měli vyšetřit, zda se jedná o vědomou činnosti, či nevědomé 

chování. Také by měli společně nalézt způsob jak to zastavit. 

 

Pokud se na něm podílejí, jsou také nějak za tyto zločiny odpovědni?  

Ano, jsou. 

 

Pokud ano, mají s nimi činné orgány v zemích jejich sídla zahájit oficiální šetření? 

Ano, mají. Je totiž nutné tuto otázku dále zkoumat oficiálními cestami a také je nutné tento 

nedobrovolný odběr orgánů zastavit. Buď společnosti zareagují sami od sebe a zachovají si 

etický přístup, či je činné orgány donutí. 

 

Dal by se proces nedobrovolných odběrů orgánů vězňům svědomí omezit či úplně zastavit, 

pokud by tyto společnosti přestalyprodávat na čínský trh své zboží k tomu určené?  

Ano, určitě. Dle dostupných zdrojů, je přítomnost západních společností v tomto procesu klíčová. 

 

https://journals.lww.com/transplantjournal/fulltext/2007/08150/The_Transplantation_Society_s_Policy_on.2.aspx
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Pokud se západní farmaceutické a zdravotnické společnosti zachovají eticky a přestanou 

podporovat tyto zločiny, odrazí se to na jejich hospodaření?  

Ano, určitě, odrazí. Jejich hospodářské výsledky tím budu ovlivněny, nejprve negativně, neboť 

odepíší část tržeb, posléze ale pozitivně, neboť budou mít více tržeb v demokratických zemích, 

díky svému etickému chování. Předpokládáme, že akcionáři těchto společností v demokratických 

zemích by s takovýmto postupem souhlasili.  

 

Vědí lékaři v zemích původu příjemců o otázce nedobrovolného odběru orgánů?  

Vzhledem k obecné zdrženlivosti samotných lékařů a nekonání profesních institucí, je to těžké 

potvrdit. Ovšem nelze dle dostupných důkazů ani vyvrátit, že o tom neví. Z logiky věci o tomto 

problému ví, neboť informace v odborných periodikách kolují. 

 

Je možné, že s ním tiše souhlasí, tím že nekonají proti, ano či ne?  

To si lze jen těžko představit. Na toto je nutné se zeptat samotných lékařů, zda je pro ně 

zachování života jejich pacienta přednější než smrt pacienta v zahraničí. 

 

Měly by se profesní mezinárodní organizace k tomuto problému jasně vyjádřit?  

Samozřejmě ano. Samotné profesní organizace by mělytuto problematiku zkoumat a podávat 

podněty činným orgánům, neboť se jedná v podstatě o vraždy na objednávku. 

 

Měli by být lékaři, v tomto procesu angažovaní, trestně odpovědní?  

To je otázka na činné orgány zemí jejich praxe. 

 

Mělyby se činné orgány zaměřit na problematiku překupníků a tzv. agentur na 

zprostředkování orgánů?  

Ano určitě, neboť je zarážející, že se překupníci dozvídají o příjemcích ještě dříve, než jsou na 

samotnou čekací listinu zapsáni. Také se tím mohouomezit samotné nedobrovolné odběry 

orgánů, jelikožpoptávka zeslábne. 

 

Mělyby si činné orgány udělat průzkum, zda lékaři ví o nedobrovolném odběru orgánů 

v Číně? Ano, určitě, neboť činným orgánům musí lékaři odpovědět a lze tak lépe zajistit 

informovanost ostatních lékařů. 

 

Mělyby udělat činné orgány šetření, kolik jejich rezidentů odcestovalo do Číny, či jiné 

nedemokratické země kvůli odběru orgánů?  

Ano, určitě. Měl by být znám rozsah nepřímé spoluúčasti domácích rezidentů na těchto zločinech 

a měl by být znám samotný rozsah orgánové turistiky dané země. 

 

Mělyby dotčené i ostatní státy zaujmout pevnou legislativu proti odběrům orgánů?  

Ano, zcela určitě. V momentě, kdy dané státy zakážou, či budou přísně kontrolovat orgánovou 

turistiku, tak se zcela jistě velmi sníží poptávka a tím i nabídka. Bude tak zachráněno mnoho 

nevinných životů, kteréjsou pro nedobrovolné transplantace zabíjeny. Například Itálie252, 

Španělsko253, EU254, Norsko255, Velká Británie256, Izrael257, Taiwan258, USA259, 260, Austrálie261 a 

Kanada143 již tuto problematiku legislativně řeší. 

 

 

 

 

https://dafoh.org/italian-senate-resolution-special-commission-protection-promotion-human-rights-march-2014
http://www.ont.es/infesp/Legislacin/BOERD1723-2012.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0562+0+DOC+XML+V0//EN
https://endtransplantabuse.org/changes-norwegian-legislation-organ-trafficking/
http://www.conservativehumanrights.com/reports/submissions/CPHRC_China_Human_Rights_Report_Final.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/MainDocs/shachar_bevarim_medinat_israel.pdf
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0020024Malajsie
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-concurrent-resolution/188/text
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-concurrent-resolution/304/text
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22chamber/hansards/2008-06-24/0102%22
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=9206308
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Bude mít vyšetřování těchto zločinů dopady na geopolitickou situaci ve světě?  

Ano, bude. Nedemokraticky řízené režimy na světě si uvědomí, že demokratické země nejsou 

nečinné, že jsou silné a schopné bránit základní práva lidských bytostí, ke kterým zcela jistě patří 

právo na život a vlastní přesvědčení. Tím, že budou demokratické státy silnější a nebudou 

podléhat ekonomickým zájmům ve prospěch nedemokratických režimů, tak to dají najevo i lidem 

v těchto zemích, kteří mohou posílit svou vlastní touhu pro spravedlnosti a demokracii. 

 

Otázek je mnoho a my jsme se pokusili k některým poskytnout odpovědi, ale další bude nutno 

dále zkoumat a dále se ptát. Zde by pak mělypomoci další výzkumné zdroje, které se na 

problematiku zaměří. Také by si tyto otázky měly položit orgány činné v trestních řízení, neboť 

se jedná o problém, který je v drtivé většině demokratických států trestný. Taktéž by se tím měli 

zabývat orgány zdravotnické, lidskoprávní, orgány činné v zahraniční politice, obchodní komory 

a další. Touto studí se snažíme problém jako takový definovat a položit základní otázky, kterými 

tyto orgány v dotčených zemích vybídneme k jednání. 

 

Žádná země na světě by neměla provádět a schvalovat takto neetický přístup k vlastním 

občanům, a to ani Čína, která je hospodářkou i geopolitickou velmocí. V otázce přístupu ke svým 

občanům a ukázkou své touhy po zisku za cenu odporného zločinu proti lidskosti, tedy genocidy 

vlastních občanů se dává na roveň barbarským primitivním společnostem. 
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O AUTORECH 
 

Institut IRCC, tedy Institute to Research the Crimes of Communism, se, jak z názvu vyplývá, 

zabývá hlavně tématy zločinů dnešních komunistických režimů a osvětovou činností o zločinech 

komunismu obecně. Vzhledem k tomu, že největší komunistický režim je v dnešním světě Čína, 

se tak se zvýšenou pozorností věnujeme otázkám, které se Číny dotýkají. Zároveň se věnujeme 

tématům o pronikání vlivu komunismu do západní společnosti. 

 

Pavel Porubiak je hlavním analytikemv institutu IRCC. V současné době se zaměřuje na výzkum 

pronásledování menšin v Číně ve vztahu s narůstajícím trendem zvýšené transplantační turistiky 

do Číny. 

 

Lukáš Kudláček se profesně věnuje ekonomice a burzovnímu prostředí. Jeho výzkum je zaměřen 

na ekonomickou, geopolitickou a bezpečnostní analytiku. 

 

Pro více informací nás kontaktujte na email: info@theircc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás 

 

Výzkumem zločinů komunismu se budeme zabývat i nadále. Pokud máte zájem podpořit činnost 

našeho institutu, konkrétní aktivity, či další projekty finančním darem, můžete tak učinit 

bankovním převodem na číslo účtu 2701589400 / 2010 , IBAN:CZ6920100000002701589400 

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX . 

 

V případě, že u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000,- Kč a u 

právnických osob převýší 2 000,- Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši 

přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro 

snížení Vašeho daňového základu.  

mailto:info@theircc.org
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