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Úvod
Když se začátkem ledna roku 2020 poprvé objevily
zmínky o novém typu viru v Číně, jednou ze zásadních otázek byl možný dopad epidemie na čínské
hospodářství. V té době málokoho napadlo, že by
virus mohl přerůst v celosvětovou epidemii, zastavit
běžný chod v mnoha zemích, či izolovat lidi doma v
nucených karanténách. Některá opatření, jako zákaz
vycházení, anebo omezení produkce v továrnách, se
v takovém rozsahu nestala od druhé světové války.
Většina světa si myslela, že se virus v Číně objevil až na začátku roku a že je dostatek času na
příslušná opatření. Jen málokdo v té době věděl, že
se nákaza v Číně šíří již od konce listopadu 2019 a
že mezitím stačila infikovat statisíce lidí, kteří bez
omezení cestovali po celém světě. Tím způsobem
se nákaza vynesla z Číny dříve, než o ni začala mluvit Čína sama. Málokdo si v té době uvědomoval, že Čína všem lhala. Tajila všechny důkazy
a oklamala svět skrze Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Znovu projevila svou zlou povahu, která hledí pouze na svůj prospěch a na své PR.

Nákaza má však i další konsekvence, a těmi jsou
hmotné škody. První odhady pro Čínu mluví o propadu HDP ve výši 4 %, což by znamenalo ekvivalent
přibližně 568 miliard amerických dolarů, což je více
jak 14 biliónů českých korun neboli 9,5 ročních státních rozpočtů České republiky. To je však pouze prvotní odhad bez započítání reálných škod podnikatelů
a domácností v Číně, které se ovšem dají dopočítat
až ze statistik zpětně. Bohužel čínská ekonomika dlouhodobě nereportuje skutečná čísla, ale čísla,
která si Komunistická strana Číny reportovat přeje.
Je tedy možné, že se skutečná čísla nikdy nedozvíme. Ve Spojených státech by mohl propad HDP
činit až 6% podle některých prvotních odhadů, což
by mělo za následek ztrátu zhruba ve výši 1,3 bilionu USD, a to jde jen o prvotní, dosavadní odhady.
Česká republika by mohla ztratit přes 8% ročního
HDP, také v prvotních odhadech, což by se rovnalo zhruba 1,1 bilionu CZK. Celosvětový propad
HDP se očekává ve výši okolo 6,5%, což je ekvivalentem 5,2 bilionu USD. A to jsou pouze prvotní
odhady. Reálné dopady lže očekávat daleko větší.

Bohužel se stalo a nákaza nového CCP viru (viru KoDle nezávislých odhadů
munistické strany Číny, neboť ona ho cíleně nechabylo v Číně přes 3.5 milionů
la šířit světem) se rychle rozšířila do celého světa. V
době psaní tohoto reportu, tedy v posledním týdnu
nakažených a 150 tisíc mrtvých
dubna roku 2020, nákaza infikovala přes 3 milióny
lidí a usmrtila přes 200 tisíc lidí. A to jsou v tomto
čísle obsažena pouze oficiální data z Číny, která jsou
podle průzkumů až 42x nižší, než je skutečnost. Podle posledních odhadů se v Číně nakazilo více jak
3 milióny lidí a minimálně v ohnisku nákazy, ve
Wu-chanu, zemřelo kolem 42 tisíc lidí - tedy daleko nad oficiálními čísly 83 tisíc nakažených a 4,5 Šlo obětem na životech a materiálním škodám způsotisíce úmrtí na celou Čínu s 1,5 miliardou obyvatel. bených epidemií CCPviru předejít? To je otázka,
kterou jsme si položili i my v našem institutu,
V porovnání s tím má 60 miliónová Itálie přes 195 neboť se dlouhodobě zabýváme zločiny komunismu
tisíc případů nákazy a 26 tisíc úmrtí. Číslům z Číny a Čína je v současné době největší existující komunisale ve skutečnosti nikdo nevěří. Pokud bychom tický režim. Navíc se tento zločin velmi podobá jejím
počítali s nezávislými odhady, pak by v samotné dalším zločinům a to jen v tomto 21. století, nemluvě
Číně bylo 3,5 miliónů případů nákazy a 150 tisíc o desetiletích minulého století. Pokud by Čína reagovúmrtí. Celosvětově by se poté číslo nákazy nového ala dříve a netajila informace před světem, o kolik se
viru týkalo více jak 6 miliónů případů zjištěné náka- mohly snížit dopady na zbytek světa? Pokud KS Číny
zy a přes 350 tisíc obětí. To už zní spíše jako reál- skutečně vědomě zatajovala informace a nevarovala
né číslo. Konkrétní statistiky ale budou k dispozici svět, je za to zodpovědná? Pokud je za to KS Číny
až s odstupem času, kdy jednotlivé státy zavedou zodpovědná, měla by se podílet na náhradách škod,
plošné testování a kdy se sečtou všechny počty obětí. kterým šlo včasným varováním předejít?

“

Lži Komunistické strany Číny
Zamlčování důkazů

Čína umlčela lékaře, kteří o viru
varovali již v prosinci. Jeden z nich
později na virus i zemřel.

Cenzura informací

Stovky čínských občanů byly zatčeny
za „šíření fám“ o koronaviru na
internetu. Co kdyby ČR zatýkala lidi
za sdílení informací o epidemii?

Ničení důkazů

Falešné informace

Čínská vláda nařídila v prosinci
laboratořím zničit důkazy, zastavit
výzkum koronaviru a zkonfiskovala
jim jeho vzorky.

Čínské úřady v lednu sdělily Světové
zdravotnické organizaci, že virus se
nepřenáší z člověka na člověka.

Nezdravá politika

Popírání problémů

Taiwan není částí Světové zdravotnické organizace. Ověřoval však
informace z Číny a dříve došel
k závěru o závažnosti viru.

Čína léčila nakaženého transplantací
plic. Ovšem většina článků
zapomněla zmínit, že si lékař nebyl
jist, zda plíce nejsou také nakažené.

Britský report tvrdí, že Čína porušila
Mezinárodní zdravotnickou úmluvu,
která se na ni právně vztahuje
Britský report Henry Jackson Society, který se zabývá
možnostmi kompenzace, kterou mohou jednotlivci,
firmy, anebo státy žádat od Číny na základě koronaviru, došel k tomu, že
Čína svým přístupem
porušila články 6 a 7 v
Mezinárodním zdravotnickém předpisu, ke
kterému se Čína zavázala, a vůči kterému je
také právně zodpovědná.

Ve druhé řadě se také zabývá možnými právními
kroky a zvažuje právní úmluvy a soudy, které lze
využít k žádání kompenzací. K těm patří nejen Mezinárodní zdravotnická úmluva přijatá v roce 2003 po
epidemii SARS, ale také Mezinárodní soudní dvůr,
Stálý rozhodčí soud, soudy v Hong Kongu, možnosti v rámci Světové obchodní organizace a další.

Tento britský report Čínu usvědčuje zejména z toho,
že tajila důkazy o přenositelnosti viru z člověka na
člověka tři týdny od doby, kdy si toho byla vědoma. Dále z toho, že podávala Světové zdravotnické
Report
se
zabývá
organizaci nepravdivé informace v první polovině
ledna, anebo z toho, že dovolila 5 milionům obyv
prvé
řadě
vyčíslením
možných
vatel čínského města Wu-chanu, aby před 23. ledškod, které jen u
nem opustili město, tedy než došlo k jeho uzavření.
států, jež jsou členy G7, může prý dosáhnout přes A to ve chvíli, kdy si již byla čínská vláda vědo3.2 bilionů liber (v přepočtu 99 bilionů CZK). ma faktu, že se virus přenáší z člověka na člověka.
Přečíst celý report

Petice & obžaloby vůči koronaviru
Něteré vlády a jiné celky se již rozhodly k jednot- jí odškodnění ve výši 20 bilionů amerických dolarů.
livým krokům, ke kterým se připravují po výraz- Čínu zažaloval i jeden ze státu Ameriky - Missouri
ném oslabení epidemie a jiné podnikly již teď. za to, že Čína klamala svět, umlčela doktory apod.
Prozatím jakékoli odhady škod jdou nejméně
Co se týče petic, tak jednou z prvních byla do desítek miliard dolarů. Například i německé
březnová petice adresována Bílému domu v noviny Bild vyčíslily škodu na 149 miliard eur.
USA, která žádala, aby americký prezident hnal Jednu z dalších žalob podala ve státě Florida skupiČínu k zodpovědnosti za epidemii koronaviru na amerických právníků „Berman Law Group“. Tito
a která nasbírala přes 100.000 podpisů. Další pe- právníci již mají s podobnou situací zkušenost, neboť
tice se pak zejména soustředí na náhradu škod. v minulosti vysoudili na Číně přibližně 30 miliard
Jedinou aktuální peticí, která se tak ještě zabývá koro- korun českých kvůli vadným stavebním materiálům.
navirem z obecného pohledu, je petice amerického
média Epoch Times, která žádá odsouzení Komunis- Státy zatím míří spíše k pátrání po původu viru a
tické strany Číny za její nedbalost během této epidemie. žádání transparentnosti ze strany Číny. Vyjádřila se tak německá kancléřka Angela Merkelová,
Na světě je ale také i několik obžalob vůči Číně za americký prezident Trump, anebo australská
odškodnění. Kromě skupin obyvatel, například New ministryně zahraničí Marise Payne. Ve Francii byl
Yorku, zejména podal takovoutu obžalobu americký předvolán čínský velvyslanec, aby se zodpovídal
právník Larry Klayman spolu s Freedom Watch, a žáda- ze svých slov o tom, jak se k epidemii staví Francie.

Časová osa událostí
8. prosinec

30. prosinec

Oficiální datum prvního případu nakažení koronavirem, které uznává i WHO
(Světová zdravotnická organizace).

Čínští lékaři, mezi nimi i doktor Li Wenliang, který později na virus zemře,
zveřejní informace o viru přenositelném
z člověka na člověka a jsou zatčeni.

31. prosinec
Taiwan se neúspěšně dotazujeWHO
na neobvyklý zápal plic. Taiwan dochází
k předběžnému závěru, že může jít o virus
přenositelný z člověka na člověka.

14. leden

Čína tento den reportuje Světové zdravotnické organizaci výskyt nové chřipky ve
Wu-chanu.

Světová zdravotnická organizace publikuje na Twitteru informaci, že předběžný
výzkum čínských úřadů ukazuje, že virus
není přenosný z člověka na člověka.
Taiwan mezitím posílá do Wu-chanu
vlastní experty, kteří ověřují, že virus se
naopak z člověka na člověka přenáší.
Zejména vedení Komunistické strany
Číny pořádá konferenci o koronaviru,
a již v tuto chvíli ví, že virus se přenáší
z člověka na člověka, a tedy do všech
zemí světa.

11. března
WHO vyhlašuje globální epidemii.

23. leden
Wu-chan se uzavírá, avšak obyvatelé Číny
mezitím cestovali do všech částí Číny
a také do mnoha zemí světa.

Světová zdravotnická organizace
a její zdroj informací
WHO věděla o prvním případu
koronaviru 8. prosince, jak udává
ve svém reportu.

Taiwan se 31. prosince zeptal
WHO na informace ve spojitosti
se sedmi nakaženými ve Wu-chanu v Číně, zda WHO nemá relevantní informace.
Dochází také k předběžnému
závěru, že se tato nemoc přenáší
z člověka na člověka a v půlce
ledna posílá vlastní experty do
Wu-chanu, kteří to potvrzují.
14. ledna WHO ale sdílí
na Twitteru: “Předběžný výzkum
čínských úřadů nenalezl žádné
zjevné důkazy o tom, že by se
koronavirus přenášel z člověka
na člověka”.
Taiwan informace z Číny
ověřoval, WHO zdánlivě ne.

Mezinárodní trestní tribunál
Nákaza CCPViru, která po celém světě způsobuje
velké množství obětí a dramatické materiální škody, šla dle výše uvedených údajů zpomalit, aby byl
dopad na světovou ekonomiku menší a počet obětí
nižší. Tedy odpovědí na otázku z úvodu, zda šlo těmto obětem na životech a těmto materiálním škodám
předejít je Ano. Čína mohla reagovat dříve až o šest
týdnů během kterých však lhala a zamlčovala informace před celým světem. Dle uvedených dat by byl
dopad až o 95 % nižší, pokud by reagovala okamžitě
místo toho, aby zatajovala důkazy a prováděla přísnou
cenzuru informací. O kolik by se v takovém případě
mohly snížit dopady na zbytek světa?
KS Číny, jako vládnoucí strana v Číně, je tedy za
vzniklou situaci ve světě rozhodně zodpovědná a měla
by se podílet na náhradách škod, kterým šlo včasným
varováním předejít. Řekněme, že i ona musela být
překvapena rychlostí a rozsahem nákazy, ale přesto
zajisté mohla minimálně tři týdny před oficiálním
spuštěním karantény ve Wu-chanu nařídit karanténu
přinejmenším přímo na ohnisko nákazy, mohla
omezit cestování do světa a rozhodně není pochyb
o tom, že měla poskytnout světu informace o novém
rychle nakažlivém viru, aby svět mohl začít vlastní
přípravy. Položme si společně hypotetickou otázku,
že by například USA měly informace o nové epidemii
a její nakažlivosti už první týden po začátku nového
roku a opatření by přijaly již v únoru, ne až v březnu.
O kolik by se daly snížit vzniklé škody? Podle průzkumu minimálně o 65 %. Dle dat v úvodu tedy o 845
miliard USD. Takto je vyčíslena pouze ekonomická
stránka. Kolik však stojí jeden život? O 65 % méně
obětí nelze vyčíslit částkou, ani když známe číslo,
že k poslednímu týdnu dubna 2020 stála epidemie v
USA již přes 50 tis obětí. Tuto ztrátu nelze vyčíslit.
Samozřejmě, pro KS Číny není 50 tisíc mrtvých
občanů nic zvláštního, když podle odhadů popraví
ročně až 60 tisíc vězňů svědomí, kteří se provinili pouze svou vírou, jiným politickým názorem či
jiným etnikem, anebo z důvodu pokrytí orgánové
turistiky a nedobrovolných transplantací orgánů. Pro
západní svět, který si cení života, je toto číslo však
dramatické. Měla by být KS Číny za vzniklé škody
postavena před soud? Ano měla. A měla by před něj
být postavena jmenovitě Komunistická strana Číny se
všemi svými představiteli, neboť obyčejní obyvatelé

Číny jsou v tomto stranou, která ztratila nejvíce.
Před jaký soud ale postavit komunistickou stranu největšího režimu na světě, když Čína financuje mnoho
mezinárodních institucí, jako například Mezinárodní
světová zdravotnická organizaci (WHO) ? Například
tato organizace má ředitele, který pochází z prostředí
čínských peněz v Africe. Spojené národy jako celek
mají v sobě velký mocenský vliv ze strany Číny, když
došlo až k tak absurdní situaci, že je do rady pro lidská práva u OSN dosazen stranický Číňan, jakožto
zástupce země, která pronásleduje lidská práva v největším rozsahu na zemi. Pro řešení situace ohledně epidemie CCPViru by měl být ustanoven nový
typ soudu, Mezinárodní trestní tribunál, který bude
složen ze zástupců nejvíce zasažených zemí, Španělska, Itálie, USA, Francie, Velké Británie, Německa,
Íránu, ale i dalších, které mají nárok na odškodnění
svých ztrát.
Právě v tomto okamžiku by měl svět postavit KS
Činy před soud, stejně jako se po konci druhé světové
války postavil proti zlu fašismu a nechat ji nést plnou
zodpovědnost za všechny zločiny, kterých se ve své
krvavé historii dopustila.Vedoucí představitelé fašistického Německa stanuli před zodpovědností za
své činy v Norimberském procesu, ve kterém Spojené státy americké, tehdejší Sovětský svaz a Velká
Británie soudili hlavní představitele nacistického
Německa před vojenským trestním tribunálem v
Norimberku. Světové společenství se ke zvěrstvům,
která napáchali v rámci své ideologie, postavilo s
jasným a pevným postojem.
Řeknete si, že fašistické Německo způsobilo holocaust
a genocidu, jenže KS Číny je zástupcem mnohem
brutálnějšího režimu, který má na svědomí mnohem
více životů, než měla celá druhá světová válka dohromady, a to přes 80 miliónů obětí. V mnoha případech
to nese rysy genocidy, kdy brutálně pronásledovala a pronásleduje své vlastní občany, a to i v tomto
období 21. století. Už jen případy pronásledování
početné skupiny praktikujících Falun Gongu,anebo
četné etnické menšiny Ujgurů v Sin-ťiangu, už tyto
dva, stranou schválené, akty samy o sobě představují
genocidu. Přesto je KS Číny v 21.století stále s námi
a beztrestně dál ničí lidské životy.

Proto vyzýváme vlády všech CCPVirem postižených
zemí na světě, ať postaví KS Číny před soud
mezinárodního společenství složeného z jejich
zástupců, kde se bude tato strana zodpovídat nejen ze
zločinu masového zabití a obrovských materiálních
škod v důsledku zatajení informací o novém typu viru
a jeho rozšíření za hranice své země, ale i:

Tento poslední zločin, rozšíření viru, se dotýká
každého z nás. Tím posunula KS Číny své zločiny
na celý svět. V tento okamžik by měl svět reagovat
a nechat vrcholné představitele této strany mající na
svědomí biliony hmotných škod a statisíce lidských
životů před soud. Máme osobní ztráty v rodinách,
jsme omezeni v pohybu a aktivitách. Ekonomické škody, ztráty zaměstnání či podnikání neblaze ovlivňují
- za zločin genocidy na vlastních občanech naše životy. Mnoho dalších aspektů našeho života se
od vzniku své existence po současnost,
změnilo, a za to vše je zodpovědná KS Číny tím, že
- za nelegální praktiky odběrů orgánů od vězňů před světem zatajila podstatné informace o nové epsvědomí z řad náboženských skupina národnostních idemii.
menšin,
- za potlačování svobody v Hong Kongu, Nenechme se oklamat její dnešní ekonomickou proske které ji váží mezinárodní smlouvy,
peritou a vlídněji nastavenou tváří - je to stále ten
- za asimilaci, uvězňování v převýchovných táborech samý masový vrah jako v minulosti. Jak ukazuje její
a celkové potlačování Ujgurského obyvatelstva dnešní arogance, její povaha se nezměnila. Dodnes
v Sin-Ťiangu od roku 2014,
pronásleduje vlastní občany, zavírá je bez právního
- za utlačování a perzekuci zástupců podzemní podkladu, mučí a mnohé dokonce popravuje pro jekřesťanské obce od roku 2009,
jich orgány. Nenechme se oklamat rouškovou diplo- za perzekuci, zavírání do pracovních táborů, mučení macií, za kterou stojí pouze snaha o větší moc, větší
a zabíjení praktikujících Falun Gongu od roku 1999, zisk a hlavně snaha o odklonění pozornosti od zod- za masakr tisíců studentů na náměstí Tianan¬men povědnosti za celou tuto světovou krizi.
v roce 1989,
- za smrt miliónů lidí v důsledku stranou řízené kul- Vzhledem k závažnosti dnešní situace a vzhledem k
turní revoluce v letech 1966-1976,
obrovským rozměrům zločinů, které již tato strana
- za smrt desítek miliónů lidí během velkého hlado- spáchala a za které nikdy nebyla souzena a nikdy se od
moru v roce 1958, který nastal z důvodu politiky nich nedistancovala, doporučujeme mezinárodnímu
strany, která tlačila na úkor zemědělství na pro- společenství, aby ustanovilo nezávislý Mezinároddukci oceli a posléze nedala obyvatelům potraviny ní trestní tribunál složený ze zástupců poškozených
ze zásob,
zemí světa a odsoudilo hlavní představitele KS Číny
- za smrt statisíců lidí, které nalákala na vyjádření k odpovídajícím trestům. Samotná existence této strasvého názoru v anti-pravicovém hnutí v roce 1957, ny by měla být zakázána, neboť čínští občané jako
aby je mohla následně poté popravit,
nejvíce poškozená skupina lidí touto stranou, mají
- za násilnou okupaci Tibetu, od které zemřely stovky právo si zvolit nové vedení své země, což jim tento
tisíc obyvatel Tibetu v rámci věznění, násilných prací autoritářský režim znemožňuje. Komunistická ideola asimilaci tibetského obyvatelstva,
ogie, založená na třídním boji a násilí, by měla být
stejně jako fašistická ideologie také zakázána a její
a za mnoho dalších událostí jako byla pozemková symboly by měly být postaveny mimo zákon.
reforma, rozbití náboženských skupin, pronásledování finančníků a dalších skupin, včetně vlastních
straníků v 50tých let minulého století, které způsobily
smrt mnoha miliónů obyvatel Číny, dle odhadů více
jak 80 miliónů obyvatel, a v rámci vývozu její komunistické ideologie i smrt miliónů lidí v dalších zemí
světa.

IRCC, z.s.
Praha, Česká republika
www.theircc.org
www.ircc.cz

