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Nalézací soud správne shledal pritežujícím, že nedbalostí obža1ova
n6ho byl umožnen útek obou trestancu, a polehčujícím dosavádní zacho
va lost obžalovaného. Dalších polehčujících okolností tu není a odvolání 
proto neprávem se dovolává použití m imofádného práva zmírňovacího dIe 
§ 125. v. tr. z. Trest obžalovanému nalézacím soudem určenir odpovÍ'dá 
jeho vine. 

Ponevadž pak také duvody, ze kterých nalézací soudnepfiznal 
obžalovanému dobrodiní podmíneného odsouzení, jsou pfiléhavé a dIe nich 
není nadeje, ež by se obžalovaný i bez výkonu trestu polepšil, zamítnuI 
Nejv;yšší vojenský soud odvolání v ob ou . smerech jako neoduvodnené 
(§ 3154. v . tr. f.). . 

(R.ozhodnutí Nejvyššího v ojenského soudu ze dne 13. února 1923-P 
1127/22.) 

Vybírání kulturních príspevku rímsko-kalo
lické ·náboženské obce v Bratislave. 

(Z kruhu právnických.) 

OrgaiTIisace bratislavské fímsko -katoHcké autonomní obce 
ná boženské jest upr,avenaorganisačním ,statutem, ve kterém se 
usneslo v alné shromáždení z'astupitelstva náb'Oženské obce dne 25. 
brezna 1890. a jel1'ž byl schválen dne 9. kvetna 1890., Čís. 26-t8 
ardbiskupem Ostfiho'mským a dne 14. listopadu 1890., Čís. 51.420 
uherským ministrem kulitu a vyučování s výhradou, že každé zmeny 
tétb ·organisace nebo zfízení nových statutli múže se státi jen se 
s\rolením ·ostfihomského ordinariátu a mini's,terstva kultu a Vyučo
vání a že nejvyšší patronátní a dozorčí prá vo uherského krále a kon
tro lní právo .uherské vlády musí býti neztenčene' zach6váno a nesnií 
bJ'Tti tímto .organisačním statutem v žádném s'lneru dotčeno. 

Podl!e tohoto organisa~ního · statututvofí bratislav1slkou fímsko 
katolickou náboženskou .obec všichni f í m s k 'O-k a t o l i č t í v e
r í c í v Bra t i s l a v e' by d líc í (§ 1. a 5.), tedy i katolíci fÍmští, 
ktefí Sie z'e zemí historických do Bratisliave pfestehovali a zde mají 
fá dné bydlište. DIe § 2. jest nábo,ženská obec antonomní; na základe 
této samo'správy vykonává volne a sam'ostatlne v mezfch státních 
a církevních zákonu patronátní vráva, jedná volne 'a samostatne 
ve všech záležitostech náhoženské -obce se dotýkajících a s ní s'ou
visejících Itebo' z ní plynoucích, činí 'usnesení a usnáší se o ,s1:atutech, 
pf.Ovádí nebo ,dává prováde.1i svoje us·nesení a st.atuty, volí svoje 
úf'ednictvo, nakládáse jmením náboženské obce, stanoví potreby 
plynoucí ze salhosprávy a vedení obce, pečujeo jehch úhradu, roz
vrhuje kuItovní pŤíspevky , a vybír,á je, posléze dl,e § 3. dohlíží na 
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všechny církevní, jejímu dozoru a péči sV1e-rené vyuôovací a dobro
činné ústavy, podporuje je a chrání. 

DIe § 6. a 7; každý člen o,bce náboženské, t. j. každý rímsko
katolický obyvatel obce náboženské má v mezích stanov podíl ve 
výhodách obce, ale jest p,ovinen platiti kultovní prísp'evek, který 
na neho byl pro úč'ely kultu a vyučování i jiné účely ro.zvrž'en. -
Kultovní príspevky slouží k úhrade potreb, stano'vených 'valným 
shromáždením obce. P.odkladem pro vymere,uí pfí.spewku j'e'st percen
tuelní prirážka ke všem p'fímý'm daním, jež dotyčný v Bratislave 
platí. 

Náboženská 'obec jest z,astoupena zastupHelsrt:vem, které jmé
nem náboženské obee vylmnává samosprávu. § 10. 

Členové zastupitelstv,a jsou: § 11. 

,a) volení (120 na 10 let, ale po 5 lete ch jedna polovina vždy 
vystupuJe) ; 

b) dva členové bratislavské kol:egiální kapitoly; 
c) SItáJí; totiž: 
1. patronátní farári (administrátori), 
2. farár u Sv. Trojke, 
3. fiditel neho vedoucí vrchní uči,tel národních škol, obcí nábo

ženskou vydržov,aných, 

4. funkcionáfi náboženské 'Obce, totiž fiškál, technický poradce, 
pokladník a 'oteové chud"frch jednotlivých kostelú náboženské obce. 

ZastuP'Í'telstvo koná shromáždení a vykonává dIe § 41. patro
nátní práva a s tím spojené povinnosti, opatruje veci národního škol
ství se týkájící, dúchody pl;ynoucí z pfirážek školních a kultovních 
a po,slléze hrbitovy. 

Zejména pak dIe lit. r) stanoví rozpočty, určuJe, jak uhraditi 
roční spotrebu, dIe lit. s) rozvrhuje kultovní pfíspevek a' určuje, 
jak má býti vybírán, dle lit. t) pfezkoumává r'Oční účty. 

DIe § 42. mohou strany proti usnesení valného shromáždení 
v konkrétních vecech, jež se jich pfímo dotýkají, do 15 dní od do~ 
ručení podati stížnost ,ordinariátu u pfedsedy obce náboženské. 

Výkonným orgá.nem zastupitelstva a správním orgánem jest 
patronátní výbor (§ 54.), který se skládá: 

a) ze 36 čJenú vol,ených valným shr'Omáždením na ,5 let, 

b) z,e 2 zástupcu kapitoly, 

G) patronátních faráfú (administrátoru), faráfe u Sv. Trojice, 
fiditele škol národních, 

d) všech úfedníkú v § 37. j'menovaných. 
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P.atronátní výbor dIe § 58., lit. q) sestavuje návrh rozpočtu 
a predkládá jej valnému shrol1láždení ke slchválení, dIe lit. r) pak 
zkouší výroční účty. Proti jeho usneseníl1l v konkrétních vecech 
učinetllých, mohon dIe § 59. dotčené strany u predsedy patronátního 
výboru podati do 15 dní ,s1ížnost k v,alnému shromáždení; stížno.;;t 
má účinekodkladný. 

Ve smyslu § 41. lit. s) organ1Slačního statutu valné shromáždení 
näboženské obce vydŕ.llo ve schúzi dne 26. listopadu 1922 .o vyrubení, 
držení v patrnosti a vybírání církevních p,ríspevku zvláštní úPTavu 
(reg.ulativ), jež byLa po 15 dní dIe § 17. organisačního statutu vy
hláškou v predsríních kostelu na dveHch nebo v predsíni patronátní 
kanceláre, PO prípade jinakým vhodným zpúsobem, v daném prí
pad;e; tiskem, vyhlášena a dne 24. l'edne 1923 ai 146 apoštolským 
administrátorel1l v Praze potvrzena. Regulativ tento upravuje vy
merování kultovních pŤíspevku takto: 

F,atronátní výbor zvolil referenty, kterí mají ustaviti seznam 
poplatníkú, vyšetfiti jejich duchod a jmení a vyznačiti pfísp'evek 
kultovní, na ne vypadající. Valné shromáždení pak zvoHlo ze svých 
členu na 5 let vyme'rovací komisi - daň vyrubujúcu komisiu. 
Predseda této komisie dal návrhy berním referentem vypracované 
v kancelári patronátního úradu p,o 14 dní verejne vyložiti, určil, kde 
a kdy bude vymerovací kom'i,s,e zasedati a vyhlásil to ve smyslu 
organisačního statutu, t. j. patrné dIe § 17. Vyhláška musí obsaho'vati 
sdelení: 

a) kde a po jakou dobu j,sou berní návrhy vyloženy a do které 
Ihúty možno u p'redsedy komise p'odati písemné námitky, 

b) které vymer'ovací kOIDise jsou zfízeny, kde a kdy hudou 
projednávati herní návrhy a v jakém poradí, 

c) že každý popliatník jelst oprávnen ku PTojednávání své veci 
osobne se dostaviti a námitky osobne prednésti, kontumační návrh, 
pro príp.ad, že nep'rijde, není stanoven. 

Vymerovací komiiSe, vyslechnuvši referenta a prozkoumavši 
námitky verne dIe § 4. usnesení .o prís.pervku a sd-elí svoje usnesení 
neprítomným poplatníkum' otevrenou dopisnicí, ale církev,ní obec 
není zodpov1eďna za presné doručení. 

Když komise vymerení príspevku skončila, budou usne.s.ení 
jeH v patronátní kancelári na 14 dní k verejnému nahlédnutí vylo
ženy a o tom rádná vyhláška 'učinena s poznámkou, že prípadné 
rekursy možno podati v této Ihúte, t. j. lhute 14denní u predsedy 
komise patronátního výhoru, který rozhodne a rozhodnutí strane 
doručí. Proti rozhodnutí patronátního výboru mo'žno podatl rekurs 
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do 14 dní od doručení k valnému shromáždeiI1í, jež rozhodne s ko
nečnou pI,atnostL 

, Vyložené usnesení komise vyméfovací, resp, rozhodnutí p:atro
núíního výboru, prO'ti nirriž nebyl P'Odán do ' 14 dní rekurs, mají se 
pokládati za právO'platné. 

Trebas že j,SIOU možny pfípady, aby vylO'žení nejakého pfedpisu 
dávkového po určitou dobu byTo pokládáno za doručení individuelní, 
coŽ· p'fece fádné fíze:ní správné vyžaduje, aby p.f-edpis dávky byl 
poplatníkovi individue-Ine sdelen a aby mu zárO'veň byl s<le/len 
i ' zaklad vymefovací, aby se mohl brániti. Pouhé sdelení, že se mu 
vymefila dávka 50 Kč (aniž bylo také b],íže uvedeno z Č'eho atd.) 
odporuje moderním zásadám fízení berního. 

, 14denní lhlita rekur,sníodporuje ,obvyklé lhu-te' v uherském 
p'i-avu dIe čl. XX. 1901 stanovené ,a lhlita § 5. stanovená je-st pfímo 
\- odporu s § 9., odst. 11. O'rg. statutu, jest tedy zmenou statutu 
a pfece to mliže 'pfijíti k místu jen za težkých náležitO'stí a se sou
hlasem ordinariátu a vlády. § 45. odst. 3. 424. Pfí,svevek se vymeruje 
dIe § 7. za tri leta. Tento pfedpis jes/t nezákonný. P,físp'evek možno 
vymaiti vždy jen na jeden rok proto, že rozpo-čet sestavuje se rov 
než za jeden rok, potreba mliže býti k,aždý rok ruzná a tedy i PŤÍ
spevek n"lzný, který možno vy:meHti, není možno vymeriti najednou 
pfíspevek za léta 1922--1924, nýbrž za každý rok zvlášte, na zá
kladč fádne zfízeného rozpočtu vzhledem k deficitu ten který rok 
se objevuHcímu. 

§ 7. dovoluje, aby byl p'ríspevek be-hem 3 let snížen, je·stHže 
v ' dí'tchodu nebo majetku nas,tal,y podstatné zmeny. Rekursní lhuta 
14 dní k valnému shromážde'l1í 'opet odporuje § 59. organisačního 
statutu. 

§ 8. ustanovuje, že pfíspevek roční jest splatný ve 4 lhutách 
antici'pando_ Ustanovení to odporuje predpisu, Že rekurs má účinek 
suspensivní a že dávka jest spl'ai:na teprve, když výmer nabyl p-rávní 
mocí. 

Príspevek sie vyme[uje tep'fve koncern roku 1923"nabude 
právní mocd snad až začátkem roku 1924, ale pop1atník bude mu
seti dIe § 8. platiti úroky z prodiení již za dávku z roku 1922 a 192:3_ 

§ 9. O'dstup'ňuje príspevky dIe duchodu, ale jest zajíma vo, že 
text 'stupnic,e nemecký se ,od slovenskéhO' , a maďarského odchyluje. 
takže jest nejasno, co platí. 

DIe textu n~meckého 'po'číná ' 'stupnice b) 1001 Kč, kdežto ve 
slovenském ' a maďarském 1010 korun, d) 30.000 Kč} kdežto ,ve 
sIovenském a maď,arském 30.l0Ó korun: ' 
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Pfehled v § 9. uvedený není správne počítán , ježto ke stupnici 
a) není v nem pfihIíženo. 

Rovnež § 10., dIe néhož základem vyme:fení pfíspevku jest 
dúchod, o.dpoTuje § 7. org. statutu, dIe neho'ž podkladem pro vyme
fení pfíspevku l:nají bj'rti všechny dane (pfímé), pfísliUšníku obce 
v BraHstIave pfedepsané. Ve'C se méla provést tak, že náboženská 
obec me'la zrídit pro k'aždý rok zvlášte rozpočet a zjistiti deficit. 
Deficit ten možno dIe statutu uhradH , jen tak, že se vyšetrí, jaká 
částka jest členum obC'e na všech prímých daních v Bratislave pŤe
depsána a ko;1ik % z téf,o částky jest tre.ba, aby deficit obce byl 
uhr,ažen. Toto % tvo'fí pak kvotovní pfíslJl2'Vek každého člena obce 
a vymeruje s.e ze všech jeho pfímých daní. 

Jde tedy o fízení, které se pfovádí, ukáže-li se deficit ve všech 
samosprávných korporacích a které také .arg. statut má na mysli. 
Postup v regulativu stanO'vený odporuje statutu a jest tedy neprí
pustný; alie i nad tO' odporuje bežným zásadám fízení. Ponevadž totiž 
dIe § ' IO. nebude asi duch-od popl,atníkuv pr.a účely stanoven, určuje 
k01mi,sle sama duchod ten, ale zásada audiatur et cetera par s žádá, 
aby poplatníkovi byla dána mO'žnost IS'lJo IUP'Íl!sobiti pri ' vymerenÍ 
tom. Poplatník jest ovšem 'Oprávnen dostaviti se k jednání dIe 
§ 4., lit. c), ale není stanoveno, že když neprijde, jest prekludován. 
Proto jest nutno, aby duchod kontisÍ prijatý byl popkltníkovi sdelen 
k vyjádfení, nežli príspervek bude vymeľ'en. 

Regulativ jest tedy f.ormálne závadný (viz § 7., pfíčí s:e org'a
nisačnímu .s:tatutu a zásadám sbrávního fízení). 

Náleží proto ministerstvu školstvÍ ,'aby regulativ ten z dozorčí 
moci v hodech, jež Od.pOTUjí statutu, zrušilo, a tak nezákonné vyme
fování príspevku zastaviLo na tu dobu, než bude správný regulativ 
.vydán. Ná-bo'ženská obec s;e muže proti tomu domáhat nápravy 
'stížností ku správnímu :slQudu, myslí-li, že byl a její autonomie 
dO'tčena. 

PopJiatník sám nemuže stížnost ku nejv. správnímu soudu po
dati, ježto v'alné shr'Omáždení, u nehož rekursní porad končí, není 
správním úfadem ve smyslu § 2. zák. o nejv. ispráv. soude. 
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