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V prílohe 13 sa dopĺňa:
medzi údaje týkajúce sa Belgicka a Dánska:

„Č E S K Á R E P U B L I K A

Doplňujúce informácie:
Základné farby:
–

predná strana – štvorfarebná ofsetová tlač (dvojfarebná írisová tlač), trojfarebná tlač z hĺbky + slepotlač,

–

zadná strana – štvorfarebná ofsetová tlač (dvojfarebná írisová tlač).

Ofset:
štyri farby na prednej a zadnej strane (dvojfarebná írisová tlač), všetky ofsetové farby IR (infračervené).
Tlač z hĺbky:
trojfarebná na prednej strane, druhá a tretia farba rovnakého odtieňa s odlišnými vlastnosťami v infračervenom spektre.
Rozmer: 99 x 68 mm“;
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a medzi údaje týkajúce sa Nemecka a Grécka:

„E S T Ó N S K O
DIPLOMATICKÉ A SLUŽOBNÉ PREUKAZY
1)

pre diplomatov a konzulárnych úradníkov a ich rodinných príslušníkov – MODRÉ:
–

kategória A – šéf misie;

–

kategória B – členovia diplomatického personálu;
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pre členov administratívneho a technického personálu a ich rodinných príslušníkov – ČERVENÉ:
kategória C – členovia administratívneho a technického personálu;
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pre členov služobného personálu, súkromné služobné osoby a ich rodinných príslušníkov a pre miestnych
zamestnancov – ZELENÉ:
kategória D – členovia služobného personálu, kategória E – súkromné služobné osoby, kategória F – miestni
zamestnanci (estónski občania alebo s bydliskom v Estónsku);
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pre zamestnancov zahraničných honorárnych konzulátov v Estónskej republike – SIVÉ:
kategória HC – úradníci honorárnych konzulátov.

Na prednej strane diplomatických a služobných preukazov sú tieto údaje:
–

názov preukazu (diplomatický alebo služobný preukaz),

–

meno držiteľa,

–

dátum narodenia,

–

fotografia,

–

podpis,

–

odtlačok pečiatky odboru protokolu.

Na zadnej strane sú uvedené tieto údaje:
–

vydávajúci orgán (ministerstvo zahraničných vecí),

–

názov zastupiteľského úradu,

–

postavenie držiteľa,

–

rozsah imunity,

–

dátum vydania,

–

dátum skončenia platnosti,

–

sériové číslo.
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Všeobecné znaky všetkých preukazov vydávaných Estónskom:
Preukaz je laminovaný v umelej hmote. Fotografia a podpis sú naskenované na prednú stranu. Na zadnej strane je
vodoznak štátneho znaku.
Rodinnými príslušníkmi sa rozumejú tieto nezaopatrené osoby a členovia jeho domácnosti:
1.

manželka/manžel;

2.

slobodné deti do dovŕšenia 21. roku veku;

3.

slobodné deti do dovŕšenia 23. roku veku, ktoré navštevujú vysokú školu;

4.

v osobitných prípadoch iný rodinný príslušník.

Diplomatický preukaz a služobný preukaz nemožno vydať v prípade, ak je doba vyslania kratšia ako šesť (6)
mesiacov.“;

medzi údaje týkajúce sa Talianska a Luxemburska:

„C Y P R U S

Preukaz totožnosti pre členov diplomatického zboru na Cypre sa vydáva diplomatom a ich rodinným príslušníkom,
v strede je zložený (textovou časťou dovnútra), je tmavomodrej farby a má rozmer 11 cm x 14,5 cm. Na zadnej strane
dokladu je tmavomodrý obal.

Príloha k čiastke 85

Zbierka zákonov 2004

Strana 1401

Preukaz totožnosti pre členov iných zastupiteľských úradov na Cypre sa vydáva personálu Organizácie Spojených
národov na Cypre a ich rodinným príslušníkom, v strede je zložený (predná strana zodpovedá vyššie zobrazenému vzoru,
zadná strana zodpovedá nižšie zobrazenému vzoru), je svetlozelenej farby a má rozmer 20,5 cm x 8 cm.

Preukaz totožnosti pre nediplomatický personál zahraničných zastupiteľských úradov na Cypre sa vydáva technickému a
administratívnemu personálu zahraničných diplomatických misií na Cypre a ich rodinným príslušníkom, v strede je
zložený (predná strana zodpovedá vyššie zobrazenému vzoru, zadná strana zodpovedá nižšie zobrazenému vzoru), je
svetlomodrej farby a má rozmer 20,5 cm x 8 cm.
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LOTYŠSKO
Žiadosti o vydanie preukazu totožnosti sa podávajú na Štátny protokolárny úrad spolu s dvomi fotografiami dotknutej
osoby. Fotografie (30 x 40 mm) by nemali byť staršie ako šesť mesiacov. Na zadnú stranu fotografií sa uvedie meno
žiadateľa a názov zastupiteľského úradu. Tlačivá žiadosti možno získať na Štátnom protokolárnom úrade. Preukazy
totožnosti sa vrátia ministerstvu na konci funkcie.
Znaky preukazov totožnosti
Ministerstvo zahraničných vecí vydáva červené, oranžové, žlté, modré, zelené a hnedé preukazy totožnosti nižšie
uvedeným kategóriám členov personálu, ktorí nemajú litovskú štátnu príslušnosť ani bydlisko v Lotyšsku.
Pod pojmom „rodinní príslušníci…, ktorí sú členmi domácnosti“ sa rozumejú:
–

manželka/manžel;

–

slobodné deti do 18. roku veku, ktoré majú výlučné bydlisko v miestnej hlavnej domácnosti, alebo sa stávajú
členmi domácnosti počas návštev v Lotyšsku;

–

slobodné deti do 21. roku veku, ktoré sú v Lotyšsku študentmi denného štúdia na vysokej škole a sú stále členmi
domácnosti.
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Diplomati
Červené preukazy sa vydávajú diplomatickým zástupcom vyslaným do Lotyšska, ako aj ich manželkám/manželom
a ich deťom do 18. roku veku. Diplomatický preukaz totožnosti môže byť vydaný aj slobodným deťom do 21. roku
veku, ktoré sú v Lotyšsku študentmi denného štúdia na vysokej škole, ak Štátnemu protokolárnemu úradu predložia
povolenie vysokej školy.
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Konzulárni úradníci
Oranžové preukazy sa vydávajú konzulárnym úradníkom a ich manželkám/manželom a deťom.
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Administratívny a technický personál
Žlté preukazy sa vydávajú členom administratívneho a technického personálu, ich rodinným príslušníkom a deťom,
ktoré sú členmi ich domácnosti.
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Služobný personál
Modré preukazy sa vydávajú členom služobného personálu, ktorí nemajú lotyšskú štátnu príslušnosť ani bydlisko
v Lotyšsku.
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Personál medzinárodných organizácií
Zelené preukazy sa vydávajú členom personálu medzinárodných organizácií, ich rodinným príslušníkom a deťom,
ktoré sú členmi ich domácnosti, ak nemajú lotyšskú štátnu príslušnosť ani bydlisko v Lotyšsku.
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Honorárni konzuli
Hnedé preukazy sa vydávajú honorárnym konzulom.
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LITVA

“;

