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Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 4201/10
812 44 Bratislava
Slovenská republika

Sp. zn.: (nepredchádza)

Navrhovatelia: 1. Stewart Bata Nash, nar. 17. 8. 1959
19 Ravens Bluff, Andover, MA 01810, USA

2. John G. Nash, nar. 23. 11. 1960
10 Stowecroft Drive, Hampton, NH 03842, USA

3. Diana Nash Verrall, nar. 23. 10. 1963
84 Giles Road, East Kingston, NH 03827, USA

4. Alexandra Nash Cotton, nar. 25. 3. 1970
4 Fiske Street, Andover, MA 01810, USA

Zastúpení: Mgr. Robertom Cholenským, hosťujúcim euroadvokátom
Bolzanova 461/5, 618 00 Brno, Česká republika

Odsúdený: Jan Antonín Baťa, nar. 11. 3. 1898, zomr. 23. 8. 1965

Návrh na obnovu konania
vo veci prerokúvanej Národným súdom v Prahe pod 
sp. zn. TNs 12/47
v zmysle ustanovenia § 393 et seq. Trestného poriadku 
(ďalej len „TrP“)

Dvo jmo

Plnomocenstvá

Prílohy: podľa zoznamu a textu
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I.

1.  Rozsudkom Národného súdu v Prahe zo dňa 2. 5. 1947, sp. zn. TNs 12/47 (ďalej len 
„rozsudok“), bol odsúdený uznaný vinným zločinom proti štátu podľa § 4 dekrétu prezidenta 
republiky č. 16/1945 Zb. o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o 
mimoriadnych  ľudových  súdoch,  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „retribučný 
dekrét“), a bol mu uložený trest ťažkého žalára v trvaní 15 rokov, zostreného každoročne 
v deň 15. marca temnou komôrkou. Podľa § 14 retribučného dekrétu bolo vyslovené, že odsú-
dený stráca po dobu trestu občiansku česť, že prvých 10 rokov trestu odpyká v osobitných 
nútených pracovných oddieloch a že celé jeho imanie prepadá v prospech štátu.

2.  Právoplatným uznesením  Mestského  súdu  v  Prahe  zo  dňa  25.  6.  2007,  sp.  zn.  Nt 
214/2007, bol rozsudok vo výroku o vine a trestu zrušený a vec bola vrátená štátnemu zástup-
covi k ďalšiemu šetreniu; ten ju napokon odložil.

Dôkaz: rozsudok Národného súdu v Prahe zo dňa 2. 5. 1947, sp. zn. TNs 12/47 – v prílohe
uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 25. 6. 2007, sp. zn. Nt 214/2007 – v prílohe
upovedomenie Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe zo dňa 30. 1. 2008, č. k. KZN 1627/2005-52 – 

v prílohe

II.

3.  Rozsudok Národného súdu v Prahe, teda súdu s pôsobnosťou pre celú vtedajšiu Česko-
slovenskú republiku, bol síce na území Českej republiky zrušený, ale na Slovensku zostáva 
v platnosti, bez ohľadu na to, že – ako vyplynulo z dokazovania pred Mestským súdom v Prahe 
v konaní o povolení obnovy konania – odsúdený „nejen morálně a svým přesvědčením stál na 
straně československého odboje v zahraničí,  ale že jej  i  velmi štědře finančně podporoval.  
Vyšlo  najevo,  že  vynaložil  veškerou  snahu  zamezit  nacistům ve  zmocnění  se  materiálu  a  
dalších výrobních prostředků, které by použili ve Zlíně ke svému prospěchu. Bylo zjištěno, že  
dal pokyn, aby určité procento ze zisků Baťových závodů v zahraničí bylo pravidelně odváděno  
československé exilové vládě,  dal  pokyn svým zaměstnancům,  aby se přihlásili  k vojenské  
službě, a podporoval veškeré snahy svých spolupracovníků podpořit protinacistický odboj,“ 
teda že jeho odsúdenie bolo nespravodlivé a rozsudok nemôže vo svetle týchto zistení obstať 
ako vecne správny.

4.  Osobitné zásluhy má odsúdený aj na iniciovaní a finančnej podpore Slovenského národ-
ného povstania.

5.  Preto  navrhovatelia,  ktorí  ako  vnukovia  odsúdeného  sú  osobami  k  takému  návrhu 
oprávnenými (cf. § 396 ods. 3 TrP v spojení s § 308 ods. 2 TrP), navrhujú, aby súd po preroko-
vaní ich návrhu podľa ustanovenia § 400 ods. 1 TrP

zrušil

výrok rozsudku o vine a trestu a zároveň podľa rovnakého ustanovenia povolil

obnovu konania.

Mgr. Robert Cholenský
advokát – mediátor – rozhodce



– 3 –

III.

6.  Podľa ustanovenia § 397 ods. 1 TrP o návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa 
skončilo  právoplatným rozhodnutím súdu,  rozhoduje  iný  samosudca alebo iný  senát  súdu, 
ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Nakoľko Národný súd v Prahe bez náhrady zanikol 
k 4. 5. 1947, príslušnosť súdu je potrebné stanoviť podľa ustanovenia §§ 15–17 TrP.

7.  Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) TrP o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré 
zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť 
rokov,  vykonáva v prvom stupni  konanie okresný súd v  sídle krajského súdu.  Pre určenie 
miestnej príslušnosti súdu nie je použiteľné ustanovenie § 17 ods. 1 a 3 TrP, príslušným na 
konanie je teda ktorýkoľvek okresný súd v sídle krajského súdu; z praktických dôvodov si navr-
hovatelia pre svoj návrh zvolili Okresný súd Bratislava I.

V Brne dňa 12. júla 2010

Stewart Bata Nash

John G. Nash

Diana Nash Verrall

Alexandra Nash Cotton

Zoznam príloh:

1. plnomocenstvá

2. rozsudok Národného súdu v Prahe zo dňa 2. 5. 1947, sp. zn. TNs 12/47

3. uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 25. 6. 2007, sp. zn. Nt 214/2007

4. upovedomenie Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe zo dňa 30. 1. 2008, č. k. KZN
1627/2005-52
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