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DOTAZ: 
 
1) Z jakého důvodu ÚSTR jako smluvní hlavní odborný garant, zpracovatel veškerých materiálů, editor 
a správce webu projektu Paměť národa prezentuje na webu projektu Paměť národa (viz příloha scan 
webu Paměť národa ze dne 7.8.2021) historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi 
Janu Janků, který byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou násilníka A. Šimary Světlana Jeseník 
po pokusu o přesun do Rakouska, a to ve znění: "Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen 
původně na doživotí", přestože častěji fabulující Jan Janků nebyl odsouzen na doživotí, ale dle 
pramenů přímo k trestu odnětí svobody 20 let a peněžitému trestu 20 000 Kčs. 
 
2) Z jakého důvodu a kterými odbornými zaměstnanci ÚSTR na vlastním webu ÚSTR (viz příloha 
scan webu ÚSTR ze dne 7.8.2021) publikuje historické skutečnosti neodpovídající informaci o 
pamětníkovi Janu Janků, který byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou násilníka A. Šimary 
Světlana Jeseník po pokusu o přesun do Rakouska, a to ve znění: "Monstrproces... proběhnul ve 
Vsetíně nakonec až v červnu 1950. Jan Janků byl původně odsouzen na doživotí", přestože častěji 
fabulující Jan Janků nebyl odsouzen na doživotí, ale dle zveřejněných pramenů přímo k trestu odnětí 
svobody 20 let, a proces ve Vsetíně neproběhl „až v červnu 1950“, ale dle pramenů (rozsudek Státního 
soudu oddělení Brno z 15. července 1950) ve dnech 10. až 13. července 1950 v divadelním sále ve 
Vsetíně. 
 
3) Z jakého důvodu a v důsledku čího rozhodnutí, úmyslu nebo nedbalosti ÚSTR ani Rada ÚSTR 
nezjednaly nápravu a ÚSTR nadále prezentuje a publikuje tyto chybné údaje o J. Janků ještě i letos, 
přestože byl ÚSTR o nápravu požádán s odkazem na prameny prokazatelně nejpozději 15. dubna 
2019 a poté i v srpnu 2019 v souvislosti s upozorněním na prezentovanou falzifikaci obsahu výpovědi 
pamětníka Janků v projektu Paměť národa a přestože byly o chybnosti ÚSTRem prezentovaných a 
publikovaných údajů jak ÚSTR, tak po něm i Rada ÚSTR opakovaně vyrozumívány i letech 
následujících. 
 
 
ODPOVĚĎ 
 
Ad 1) 
Povinnému subjektu z jeho činnosti není známo, že by jako smluvní hlavní odborný garant, 
zpracovatel veškerých materiálů, editor a správce webu projektu Paměť národa prezentoval na webu 
projektu Paměť národa historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi Janu Janků. 
Vzhledem k tomu, že povinnému subjektu není známo nic o tom, že by došlo k prezentaci historické 
skutečnosti neodpovídající informace o pamětníkovi J. Janků, nemůže povinný subjekt disponovat 
žádnými informacemi o důvodech takového jednání. V obecné rovině Vám povinný subjekt sděluje, 
že veřejně prezentuje informace vyplývající z jeho odborné, zákonem dané činnosti. 
 
Ad 2) 
Povinnému subjektu není z jeho činnosti známo, že na vlastním webu odbornými zaměstnanci 
z nějakého důvodu publikuje historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi Janu 
Janků. Vzhledem k tomu, že povinnému subjektu není známo nic o tom, že by došlo k publikaci 
historické skutečnosti neodpovídající informace o pamětníkovi J. Janků, nemůže povinný subjekt 
disponovat žádnými informacemi o důvodech takového jednání. Stejně tak povinný subjekt 
nedisponuje odbornými zaměstnanci, kterými by publikoval historické skutečnosti neodpovídající 
informaci o pamětníkovi J. Janků. V obecné rovině Vám povinný subjekt sděluje, že veřejně 
prezentuje informace vyplývající z jeho odborné, zákonem dané činnosti. 
 
Ad 3)  
Viz poskytnuté informace výše. 
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