ODBOR MATRIK

č.j. MCP2/022918/2018/OMT-OMAT/Neb
608/7/2018
Praha 2 dne: 12.6.2018
Paní
Veronika Sluka
Čerchovská 1745/7
Praha 2-Vinohrady

Pan
Mgr. Martin Libruška
ustanovený opatrovník
pana Ngambeketa Molu Samuela
Guillaume

Rozhodnutí
Odbor matrik Úřadu městské části Praha 2 v řízení podle zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost paní Veroniky Sluky, nar. 4.3.1983 , trvale
bytem Praha 2-Vinohrady, Čerchovská 1745/7 , o povolení změny příjmení nezletilého syna
Ethana Solise, nar. 24.9.2009, trvale bytem Praha 2-Vinohrady,Čerchovská 1745/7, která je
podána za účastenství otce nezletilého pana Ngambeketa Molu Samuela Guillaume, nar.
4.11.1980, nezmámého pobytu, kterému byl pro správní řízení ve věci změny příjmení
nezletilého ustanoven optarovník pan Mgr. Martin Libruška a rozhodl
takto:

Podle § 72 odst.1, 2, 4 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se žádosti v y h o v u j e a
povoluje se, aby nezletilý Ethan Solis, nar. 24.9.2009 od právní moci tohoto rozhodnutí
namísto dosavadního příjmení Solis užíval příjmení S l u k a .

O d ů v o d n ěn í :
O změnu příjmení nezletilého syna Ethana Solise, nar. 24.9.2009 v Ostravě, požádala
matka Veronika Sluka, nar. 4.3.1983 v Ostravě. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze
dne 19.1.2018, č.j. 21P 62/2017-173, 21P a Nc 217/2017, který nabyl právní moci dne 7.3.2018,
byl žadatelce udělen souhlas za otce nezletilého k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého.
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Z výpovědi žadatelelky a z předložených dokladů bylo zjištěno, že se nezletilý narodil mimo
trvání manželství, otcovství k němu bylo určeno souhlasným prohlášeným rodičů v Ostravě a
rodiče se dohodli, že syn bude užívat příjmení matky tedy Solis. S otcem nezletilého matka se
synem již nežijí 6 let a poté se syn s otcem stýkal cca jednou za dva roky. Rozsudkem
Okresního soudu v Ostravě ze dne 5.11.2012, č.j. 47P a Nc 13/2011 a P 20/2011-105, které
nabylo právní moci dne 28.12.2012, byl nezletilý Ethan Solis svěřen do výchovy matky a otci
bylo ustanoveno platit výživné, které ovšem již několik let neplatí. V současné době je otec
nezletilého neznámého pobytu a se synem není vůbec v žádném kontaktu, sám nezletilý si
nevzpomíná, kdy svého otce viděl naposledy. Vzhledem k tomu, že se otci na poslední známou
adresu ve Francii nepodařilo doručit písemnost o zahájení správního řízení, byl mu pro správní
řízení ve věci změny příjmení nezletilého ustanoven opatrovník pan Mgr. Martin Libruška.
Žadatelka dne 5.7.2017 před Úřadem městské částu Praha 1 uzavřela manželství s Tomášem
Slukou, nar. 19.5.1978 a manželé se dohodli, že budou užívat společné příjmení Sluka - Sluka.
S manželem matky vychází nezletilý velmi dobře, pan Sluka se podílí na jeho výchově, píše
s ním úkoly, věnuje se mu ve volném čase. Sám nezletilý jej oslovuje „táto“. Nezletilý jako
jediný v rodině užívá jiné příjmení a při pohovoru sám uvedl, že si přeje, aby se jmenoval Sluka,
stejně jako jeho manminka a její manžel. Uvedl, že si tímto příjmením ve škole podepisuje
sešity a příjmení Solis škrtá, protože se tak nechce jmenovat.

Správní orgán dospěl k závěru, že povolená změna příjmení nezletilého Ethana Solise,
nar. 24.9.2009, je v zájmu nezletilého, a proto bylo rozhodnuto jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do l5 ti dnů ode dne jeho doručení k odboru
živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy, podáním učiněným u
odboru matrik Úřadu městské části Praha 2.

Mgr. Miluše Bromová
vedoucí odboru matrik
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