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Tisková zptáva
Dědicové J. A. Bati požáda|i slovensko o náhradu za znárodněný maJetek

Praha/ BratisLaua, 18.9. 2013 _ ČwÝi dědicové zlínského podnikate1e Jana A.ntonína Bati
(1898-1965) poŽádali minulý ýden Ministerstvo financí Slovenské repub1ilrT o stanovenÍ a vý?latu

náhrady za majetek, kteý byl průmyslovému koncernu Baťa znárodněn v r' 1945'

cestu k zaplacenÍ náhrady otevřel bratis1avský soud, ktery/ v dubnu letošního roku očistil

Jana A. Baťu od obvinční z jednání proti zájmům československého lidu, za coŽ mu Národní soud

v Praze v Í. Ig47 u|oŽittrest patnácti let těŽkého Žaláře a pÍopadnutí VeŠkerého majetku. Slovenský

soud tak poh/rdil lozhodnutí MěStSkého soudu v Praze a následně Městského státního zastupitel-

Ství v Pl.aze, které o neúně slal,ného zlínského průmys1nÍka rozhodly stejn1'rn způsobem v r. 2oo7.

,,Toto rozhod.nutj je pÍo potomky Jana Antonína Bati velkjŤn zadostiučiněním,.. uvedl tehdy

Tomáš Pecina, který V USA ŽUící Větev Baťoly rodiny zastupuje. ',VŽd}-ť to byl právě Jan Antonín

Baťa' kdo se rozhodujícím způsobem podílel na financování Slovenského národního povstánÍ'

Stejně jako na Íinanční podpoře Benešoly exilové vlády' a také bychom neměli zapomínat, Že Bata

vlastné ce15. slovenský obuvnický průmysl před vá1kou lybudovď' Na počátku 30' let, kdy Jan po

smrti svého brata.|omáŠe převzď vedenÍ zlínské fir:ny, měl koncem Baťa na Slovensku pouhých

25o Zaměstnanců; v době znárodnění v r' 1945 Zaměstnával přes 12 tisic lidÍ...

VýrokopropadnutÍmajetkunemělnaSlovenskubezplostřednÍýýznan,pÍotoŽeJ.A.Baťa
tam zadny.osobní majetek nevlastnil, jeho zruŠení však umoŽni].o Baťovým dědicům uplatnit nárok

na náhradu za majetek znárodněný v r. 1945 podle dekretu presidenta republiky č. 1oo/1945Sb';
jako osobě odsouzené podle retribučního dekreťu totiŽ J. A. Baťovi takový nárok nepŤíslušel. a to se

pIá\ŤIí mocí usnesení o povolení obno\,y ŤÍzení změnilo.

Několik měsíců trvďo shromaŽďová.rrÍ podkladů potřebných k uplatnění nároku. zejména

zjiŠťování' které Batoly společnosti na Slovensku v r. 1945 majetek vlastnily. N}Ťlí byla Žádost, ieiiŽ

topii naleznete v příloze této tiskové zprálT7, dokončena a začátkem minulého t]'dne byla podána u

bratislavského ministerstva financí. V další fasi bude na slovenských státních orgánech, aby

vsouladusBenešovýmdekretemshromáŽdilyvarchivechpodkladynezbytnéprostanoveniVýŠe
náhradyatudědicůmrryplatlly.Hodnotamajetku,jehoŽsenáhradatyká,jevkaŽdémpřípadě
enon]-rní:BaÍar'ybudovďve30.letechminuléhostoletídvězcelanováprůmyslováměsta,dnešní
Partizanske a Svit, a zlínské obuvnické imperium vlastnilo na Slovensku řadu dalŠích závodů a

nemovitostí' včetně popradského letiŠtě a bojnického ZáŤnku.

Dědicové Jana A. tJati se chystají ZÍskané prostředky bezprostředně po jejich q,?latě inves-

tovat Zpět na Slovensku. Chtěli by tam mj' za\oŽit (Jnit)ersttu Jarut Antonín.' Batí a v batovslých

mestechinvestovatdotechnologickýchspolečnostíZaměřenýchnaÚZkumavývojŠpičkoých
technologií' a tak těmto regionům, které trpi nízkou Životni úro!.I1í a r'ysokou nezaměstnaností.

pomoci, tak jako to učinil ve 30. letech jejich slarmý předek.


