
Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun 
Gongu

O nás
 Naše organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlíme v New Yorku, a zavedli 

jsme Globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa.

 Naším posláním je vyšetřovat kriminální činy všech institucí, organizací a 
jednotlivců, kteří se podílí na pronásledování Falun Gongu a obnovit a obhájit 
spravedlnost ve společnosti. 

 Dnešní informace se zakládají na našich nálezech ve vyšetřování, které 
probíhá již déle než jedno desetiletí.

Přehled
 Shromáždili jsme důkazy od pěti stálých členů Politbyra , místopředsedy 

Centrální vojenské komise, ministra obrany, bývalého minstra zdravotnictví 
Generálního oddělení logistiky Lidové osvobozenecké armády a 9,519 
doktorů. Také jsme analyzovali více než desítky tisíc mediálních zpráv, více 
než 3,000 lékařských dokumentů, archivovali webové stránky a databáze více 
než 891 nemocnic. Naše zjištění se také zakládají na telefonních šetřeních, z 
nichž jsme publikovali více 500 telefonních nahrávek.

 Naše vyšetřování ukázalo, že po dvacátém červenci, 1999, na příkaz 
tehdejšího vůdce Ťiang Ce-mina, Čínský komunistický režim začal manipulovat 
celou státní mašinérií Číny, aby provedl genocidní masakr na praktikujících 
Falun Gongu, včetně sklízení jejich orgánů zaživa za účelem transplantací po 
celé zemi. Tento čin krutosti pokračuje dodnes.

Kdo pronásledování
a odběr orgánů započal?
Několik vysoce postavených úředníků ČKS uvedlo, že to byl Ťiang Ce-min, 
kdo přímo přikázal používat orgány praktikujících Falun Gongu za účelem 
transplantací. 
Toto extrémně brutální pronásledování pokračuje dodnes, a je to státem schválený 
zločin proti lidskosti. 

Telefonní rozhovor #1
 Bai Shuzhong, bývalý ministr zdravotnicví Generálního oddělení logistiky 

Lidové osvobozenecké armády (2014)

 Vyšetřovatel WOIPFG: Když jste byl vedoucím sekce zdravotnictví PLA 
Generálního oddělení logistiky, co se týče odběru orgánů od uvězněných lidí 
Falun Gongu za účelem odběru orgánů… byl to rozkaz od Wang Ke-ho, 
tehdejšího ředitele Generálního oddělení logistiky Lidové osvobozenecké 



armády?
Anebo to pochází přímo od Centrální vojenské komise?

 Bai: Předtím to byl předseda Ťiang. Šlo o rozkaz, jakýsi typ instrukce, kde bylo 
uvedeno, abychom provedli takové věci, jako je odběr orgánů. 
Tedy abych to postavil jinak – nebyla to jen armáda, která prováděla 
transplantace ledvin.

 Vyšetřovatel WOIPFG: Také jsme získali informace, tedy předtím, že 
Sloučená oddělení logistiky Vojenských oblastí uvěznila jistý počet lidí Falun 
Gongu jako živé dárce, je to pravda?

 Bai: Tohle, to bylo předtím… no, myslím, že aspoň pokud si pamatuji, podle 
toho jak tehdy předseda Ťiang vydal ten rozkaz, jsme všichni udělali hodně 
aktivit proti praktikujícím Falun Gongu. To proto, že Ťiang tehdy věnoval této 
věci hodně pozornosti, a kladl na ní značný důraz.

Telefonní rozhovor #2
Ťiang Ce-min začal pronásledování
a odběr orgánů
Vyšetřovatel WOIPFG: (vydávající se za tajemníka Čínské ambasády v Berlíně)
Takže, pokud jde o tu věc s živým odběrem orgánů Falun Gongu (praktikujícím), bylo 
to na váš rozkaz, anebo rozkaz Ťiang Ce-mina?

Bo Xilai: Prezidenta Ťianga!

V ČÍNĚ PROBÍHÁ ODBĚR ORGÁNŮ ZAŽIVA
 Čekací doba pro orgány dárců je v mnoha nemocnicích extrémně krátká, 

často 1-2 týdny;

 Existuje překvapivě velké množství naléhavých případů transplantací orgánů, 
až 26,6%;

 Ukázalo se, že je tu velké množství případů, 
kdy operace pro transplantace orgánů probíhají simultánně;

 Teplý ischemický čas mezi transplantacemi je extrémně krátký, 
často nulový;

 a živé lidské bytosti jsou používány pro získání volných orgánů.

 Vysoký počet úředníků ČKS a lékařských profesionálů doznal, svými vlastními 
slovy, že se podílí na živém odběru orgánů

 Všechny tyto druhy důkazů jsou vysvětleny detailně v našem dokumentárním 
filmu „Potvrzené důkazy“. 
Kromě toho také uvěznění praktikující Falun Gongu byli nuceni projít testy na 



krev, zatímco trpěli fyzickým a duševním týráním. O výsledcích těchto testů 
však nebyli nikdy informováni.

TELEFONNÍ ROZHOVOR #3
Policista „Úřadu 610“ se osobně podílel na odběru orgánů

 Zhu Jiabin, šéf generálních oddělení úřadu 610 v Mudanjiangu, provincii 
Heilongjiang (2016) Odebral orgány praktikujícímu Falun Gongu a poté je 
prodal.

 Vyšetřovatel WOIPFG: Vyrval jste jeho orgány a myslíte, že vám to projde? 
Zhu Jiabin… (obětí byl praktikující Falun Gongu jménem Gao Yixi)

 Zhu Jiabin: Prodal jsem je!

 Vyšetřovatel WOIPFG: Hm?

 Zhu Jiabin: Vše prodáno, prodal jsem je všechny.

„Úřad 610“
„Úřad 610“ byl založen Ťiang Ce-minem desátého června 1999. Jedná se o 
organizaci, jejíž jediným cílem je zničit Falun Gong. 
Kromě svého centrálního sídla v Pekingu má odvětví ve všech čínských městech, 
vesnicích, vládních agenturách, institucích 
a školách. 
Moc, kterou má v rukou, dalece přesahuje míru, kterou má oficiálně uděleno na 
základě Čínské ústavy a jiných zákonů; navíc, je naprosto osvobozena od jakýchkoli 
rozpočtových omezení.

Výstavy „Body“
 Když byl vytvořen úřad 610, jehož jediným účelem je pronásledování 

praktikujících Falun Gongu, začal odebírat zaživa orgány praktikujícím a 
používat jejich těla pro různé výstavy „Body“ po celém světě. 
A to skrze továrny na těla a brokery, mezi které patřila i žena guvernéra 
provincie Dalian. A právě Dalian je provincií, kde jak Gunther von Hagens, tak 
Sui Hongjin vytvořili své první továrny na těla.

 Jak víte, v Praze byla minulého roku také výstava těl, jejíž těla, jak se nechali 
slyšet, pochází od Sui Hongjina. Výstava konkrétně byla organizována JVS 
Group, která zase získala těla od Imagine Exhibitions 
– která navíc také kdysi uvedla, že jde o čínská těla.

Telefonní rozhovor #4

 V září 2013, ředitel Zhao, z Tianjinu, doznal, že žena Bo Xilaie, Gu Kalai, byla 
zapojena do odcizení a prodeje orgánů a těl praktikujících Falun Gongu. 

 Vyšetřovatel: „Jakmile pronásledování skončí, myslel jste na to co se vám 
stane? Podívejte se, co se stalo Gu Kalai (ženě Bo Xilaie)?“



 Zhao: „Gu Kalai prodávala orgány praktikujících Falun Gongu.“

 Vyšetřovatel: „Ano, měla dvě továrny na plastinovaná těla v Dalianu. Prodala 
celá plastinovaná těla za jeden milion dolarů každé; přičemž ta těla bez 
vnitřních orgánů byla prodána za 800.000 dolarů.“ 

Zhao: „Ty co prodala… nebyly jen z praktikujících Falun Gongu.“

Dobrovolné dárcovství orgánů v Číně 
ani nezačalo
Podvod ČKS odhalen: dobrovolné dárcovství orgánů

 Režim ČKS prohlašoval od prvního ledna 2015, že jediným zákonným zdrojem 
lidských orgánů v Číně je dobrovolné dárcovství od Čínských občanů. 

 Nedávno však WOIPFG provedlo telefonní šetření, od dubna do září 2018, 
ohledně situace dárcovství lidských orgánů Červenému kříži v Číně, konkrétně 
odvětví v Pekingu, neboť právě Červený kříž je zodpovědný za příjem 
dárcovství těchto orgánů.

 Dle našich nálezů jsme zjistili, že po založení Pekingského úřadu Červeného 
kříže pro dárcovství orgánů před šesti lety, je celá věc teprve ve fázi příprav, a 
doposud žádný proces dárcovství orgánů nezapočal. 

 Je to také úplně stejné s úřady pro dárcovství na úrovni krajů v oblasti 
Pekingu.

Telefonní rozhovor #5
Dobrovolný odběr orgánů v Číně

 Wang Zhaohui, ředitel Úřadu pro přípravy dárcovství orgánů Červeného kříže 
v Pekingu

 Vyšetřovatel: Hm, takže říkáte že Pekingský úřad Červeného kříže pro 
dárcovství orgánů se ještě formálně těchto dárcovství neúčastní, že?

 Wang Zhaohui: Ano, přesně. To protože jsem v úřadu pro přípravy. 
Úřad pro dárcovství orgánů zatím nebyl vytvořen.

 Naše pokračující telefonní vyšetřování 891 nemocnic podezřelých z odběru 
orgánů odhalilo, že objem orgánových transplantací v těchto nemocnicích je 
stále značně velký, i presto že ani Červený kříž v Pekingu nezavedl dobrovolné 
dárcovství orgánů. Někteří doktoři v těchto nemocnicích stále přiznávají, že 
používají orgány praktikujících Falun Gongu. 

Poslední takový případ je proběhl velmi nedávno, 
v půlce tohoto měsíce - listopadu 2018.



Závěr: 
Ve jménu dárcovství orgánů ČKS nadále zabíjí praktikující 
Falun Gongu za účelem použití jejich orgánů pro 
transplantace

Vyzýváme ČR k tomu, aby:
 Se tázala Čínské vlády na živý odběru orgánů a požadovala odpověď a 

vysvětlení od tamního režimu; a učinila konkrétní kroky pro provedení 
důkladného vyšetřování zločinů ČKS proti lidskosti.

 Zahájila soudní vyšetřovací proces Čínských doktorů, policistů a dalších, kteří 
jsou podezřelí z toho, že se podíleli na živém odběru orgánů a kteří cestovali, 
nebo žijí mimo Čínu.

 Vydala zákony zakazující Českým občanům cestovat do Číny pro 
transplantace orgánů, či se účastnit jakýchkoli jiných kriminálních aktivit jako 
spoluviníci.

 Publikovala psané prohlášení odsuzující tento typ zločinu; a že Česká 
Republika se ho nijak neúčastní, a zároveň to poslala jako doporučení 
Čínskému režimu.

 Zvýšila povědomí této věci mezi Českými občany a zajistila, že České subjekty 
a občané se nebudou tohoto zločinu účastnit.

 Naléhala na Evropskou unii, aby realizovala rezoluci Evropského Parlamentu z 
dvanáctého prosince 2013 o odběru orgánů v Číně (2013/2981(RSP)).


