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        V Praze, dne 18. dubna 2021 

 

Vážení,  

 

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty mě před nedávnem vyhodnotilo jako jednoho 

z pěti největších dezinformátorů o koronaviru z řad českých celebrit. S tímto označením 

rozhodně nesouhlasím. Na základě této skutečnosti navíc vnímám činnost 

Bezpečnostního centra Evropské hodnoty jako neslučitelnou se zásadami demokratické 

společnosti a požaduji po něm písemné vysvětlení a veřejnou omluvu. 

 

Rozhodl jsem se tak učinit formou tohoto otevřeného dopisu. Chtěl bych v něm mimo jiné 

upozornit veřejnost na možné ohrožení, které politická nevládní nezisková organizace 

Evropské hodnoty dle mé vlastní zkušenosti představuje pro svobodu slova v naší zemi, 

ačkoliv její ústřední motto zní paradoxně „Chráníme svobodu“. Vaše činnost podle mého 

názoru zavání totalitními praktikami, což si v demokratické společnosti odmítám nechat líbit, 

a jelikož se výsledky vašich reportů dostávají do nejsledovanějších médií, cítím se jako občan 

povinován na tyto skutečnosti upozornit a požadovat po Vás omluvu a vysvětlení. 

 

V reportu s názvem „Rok 2020: Jak česká vláda prohrála s dvěma vlnami dezinformací o 

koronaviru“1 jsem byl označen jako čtvrtý největší dezinformátor z řad českých celebrit. Tuto 

„nálepku“ jsem veřejně obdržel na základě pouhých dvou zavádějících kritérií, kterými 

byly: 

 

1) Můj projev na demonstraci proti vládním koronavirovým opatřením v září roku 20202 

 

2) Počet článků na „dezinformačních“ webech, ve kterých bylo ve zkoumaném období 

září 2020–leden 2021 zmíněno moje jméno 

 

Prvním zmíněným kritériem jsem byl skutečně šokován. Dezinformátorem jsem byl 

označen na základě své účasti na ohlášené demonstraci. Pokud vím, demonstrace je 

v demokratické společnosti jedním z nástrojů pro vyjádření projevu názoru a je spojena 

s právem na svobodu slova. Svobodou slova se v demokratické společnosti rozumí 

vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. Na demonstraci jsem spatra přednesl 

osmiminutový expresivní projev, v němž jsem sám za sebe nesouhlasil s postupem vlády 

během tzv. koronavirové krize. Kritizoval jsem zde jmenovitě tři vládní činitele, tehdejšího 

ministra zdravotnictví Romana Prymulu, ministra vnitra Jana Hamáčka a premiéra Andreje 

Babiše.  

 

Ve Vámi vyhotoveném reportu je v části o mé osobě3 šíření dezinformací dokazováno tím, že 

jsem si tehdejšího ministra zdravotnictví dovolil označit za „plukovníka smrt Prymulu“. Už 

 
1 https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf  
2 https://www.facebook.com/daniel.hulka.oficialni/videos/344385403435073  
3 „Zpěvák Daniel Hůlka vystoupil 27. září 2020 na demonstraci odpůrců protikoronavirových opatření na 

pražském Palackého náměstí, kde mimo jiné označil nyní už bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu za 

„plukovníka smrt Prymulu“ a prohlásil, že někteří ministři chtějí lidem sebrat děti. Na demonstraci se 

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf
https://www.facebook.com/daniel.hulka.oficialni/videos/344385403435073


jste se neobtěžovali zmínit, že pány Hamáčka a Babiše jsem v tomto projevu označil jako 

„soudruhy“. Dále zmiňujete, že jsem prohlásil, že někteří ministři chtějí lidem sebrat děti. 

Mrzí mě to, ale tímto výrokem šíříte dezinformace vy a uvádíte má slova nesprávně, bez 

kontextu a účelově. V projevu jsem hovořil mimo jiné o tom, že ministr vnitra chce provádět 

změny Ústavy ČR a s nadsázkou jsem dodal, že nám snad nakonec bude chtít sebrat naše děti 

nebo že pan Babiš bude brzy chtít kontrolovat, jestli správně čůráme a kakáme. Považujete-li 

tato má slova za šíření dezinformací a jsem-li díky nim pro veřejnost informační 

hrozbou, která by se měla dostávat do bezpečnostních reportů, je to pro mě zcela 

neakceptovatelné a žádám od Vás vysvětlení, proč nemohu na demonstraci jako občan 

svobodně pronést kritiku vládních činitelů a používat hyperboly či expresivní výrazy.  

 

Ve svém reportu zcela opomíjíte klíčové části mého projevu, zato zmiňujete, že se na 

demonstraci vyjadřovaly i postavy z dezinformační scény a zaznívaly konspirační teorie. Na 

základě čeho prosím určujete „dezinformační weby“, „postavy z dezinformační scény“ či 

„konspirační teorie“? A co to prosím má se mnou společného? Na demonstraci bylo zcela 

evidentní, že jednotliví řečníci nejsou nijak navzájem spojeni, hovoří každý sám za sebe, 

případně za svoji iniciativu či hnutí. Demonstrace měla název „Spojme se v jedno společné 

srdce“ a sešla se na ní vskutku různorodá společnost. Nerozumím však tomu, proč jsem kvůli 

tomu byl já označen za dezinformátora. 

 

Vaším druhým argumentem pro mé označení za dezinformátora je počet článků na 

„dezinformačních“ webech, ve kterých je zmíněno moje jméno. Uvádíte celkem 42 webových 

článků s pouhou zmínkou mého jména, na jejichž základě mě usvědčujete z šíření 

dezinformací. Toto tvrzení však opět uvádíte zcela vytržené z kontextu. Jsem veřejně známá 

osobnost a moje jméno je mediálně zmiňováno. Těch 42 článků z „dezinformačních“ 

webů je součástí 4856 zmínek mého jména v českém mediálním prostoru, z toho 629 

zmínek v tradičních médiích a 507 dalších zmínek v online médiích. K dopisu přikládám 

grafy, které to dokládají a které Vaši analytici mohou ověřit. Jakým právem a na základě čeho 

z těchto zmínek extrahujete ty zmínky, které se vám zrovna hodí do analýzy? Proč považujete 

za důležité upozornit na zmínku mého jména na „dezinformačním“ webu a zcela opomíjíte, že 

mé jméno bylo zmíněno např. v hlavním vysílacím čase v televizi? Pracujete ve vašich 

analýzách, v nichž usvědčujete lidi z šíření dezinformací, s dosahem zmínek jejich jmen 

v mediálních prostoru nebo snad s obsahem článků a kontextem zmínění jejich jména?  

 

Prosím o zodpovězení výše uvedených otázek a vysvětlení způsobu Vaší práce. Požaduji po 

Vás rovněž veřejnou omluvu, protože vnímám, že bylo narušeno mé právo na ochranu 

osobnosti, svoboda shromažďovací a svoboda slova, které jsou zakotveny v Listině 

základních práv a svobod Ústavy České republiky a řadě dalších národních i 

mezinárodních katalogů lidských práv. 

 

Na odpověď a omluvu budu čekat 30 kalendářních dní od doručení tohoto dopisu. Pokud se 

mi vysvětlení, odpovědi na mé otázky a veřejné omluvy nedostane, budu v této záležitosti 

podnikat další kroky. 

 

S pozdravem 

Daniel Hůlka 
 

 
vyjadřovaly i postavy z dezinformační scény, zaznívaly konspirační teorie o tom, že koronavirus je uměle 

vytvořený podvod či že „čipování psů je jen trénink na čipování lidí“.“ 



Zmínky mého jména v médiích v období 1. září – 31. prosince 2020 
 

Celkový počet zmínek v českém mediálním prostoru: 

 

 

Zmínky v tradičních médiích: 

 

 

Zmínky v online médiích: 

 


