
Síť zastupitelských úřadů a generálních konzulátů České republiky v zahraničí –
aktualizace leden 2018

Země ZÚ/GK Kontaktní spojení na úsek zajišťující ekonomickou agendu
AFGHÁNISTÁN Velvyslanectví Kábul tel: +93-79-84-17-418 X kabul@embassy.mzv.cz 

ALBÁNIE Velvyslanectví Tirana tel.: +355-42-23-4004 telefax: +355-42-23-2159 commerce_tirana@mzv.cz 

ARGENTINA Velvyslanectví Buenos Airess tel.: +54-11-4807-3107 fax: +54-11-4800-1088 commerce_buenosaires@mzv.cz 

ARMÉNIE Velvyslanectví Jerevan tel.:+374-96-695 395 x yerevan@embassy.mzv.cz 

ALŽÍRSKO (Mali) Velvyslanectví Alžír tel.: +213-2123-0056 fax: +213-2123-0133 commerce_algiers@mzv.cz 

AUSTRÁLIE (Nový Zéland, 
Oceánie) Konzulát Sydney tel.: +61-2-9581-0114 fax: + 61-2-9371-9635 commerce_sydney@mzv.cz 

ÁZERBÁJDŽÁN Velvyslanectví Baku tel.: +994-124-368-555 fax: +994-124-368-557 baku@embassy.mzv.cz 

BELGIE Velvyslanectví Brusel tel.: +32-2-641-8935 fax: +32-2-641-8931 commerce_brussels@mzv.cz 

BĚLORUSKO Velvyslanectví Minsk tel.: +375-17-226-5243 fax: +375-17-211-0137 commerce_minsk@mzv.cz 

BOSNA-HERCEGOVINA Velvyslanectví Sarajevo tel.: +387-33-44-7525 fax: +387-33-44-7526 commerce_sarajevo@mzv.cz 

BRAZÍLIE Velvyslanectví Brasília 
Generální konzulát Sao Paulo 

tel.: +55-61-3242-7785 
tel.: +55-11-3031-1729 nebo 
8997 

fax: +55-61-3242-7833 
fax: +55-11-3031-1822 

commerce_brasilia@mzv.cz 
saopaulo@embassy.mzv.cz 

BULHARSKO Velvyslanectví Sofie tel.: +359-2-948-68-03 fax: +359-2-948-68-04 commerce_sofia@mzv.cz  

ČERNÁ HORA Velvyslanectví Podgorica tel.: +382-20-281-103 fax: +382-20-281-103 podgorica@embassy.mzv.cz  

ČÍNA 

Velvyslanectví Peking 
Generální konzulát Hong Kong 
Generální konzulát Šanghaj 
Generální konzulát Chengdu 

tel.: +86-10-8532-9500 
tel.: +852-2802-2212 
tel.: +86-21-6236-9925 
tel.: +86-28-8147-6890 

fax: +86-10-6532-5653 
fax: +852-2802-2911 
fax: +86-21-6236-9920 
fax: +86-28-8147-6893 

commerce_beijing@mzv.cz 
hongkong@embassy.mzv.cz 
shanghai@embassy.mzv.cz 
chengdumbassy.mzv.cz 

DÁNSKO (Grónsko, Faerské 
ostrovy) Velvyslanectví Kodaň tel.: +45-39-101-810 fax: +45-39-290-930 copenhagen@embassy.mzv.cz 

EGYPT (Súdán, Eritrea) 
Velvyslanectví Káhira tel.: +20-2-333-15-214 fax: +20-2-374-85-892 commerce_cairo@mzv.cz 

ESTONSKO Velvyslanectví Tallinn tel.: +37-2-627-4400 fax:+37-2-631-4716 tallinn@embassy.mzv.cz 
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ETIOPIE (Džibutsko, Jižní Súdán, 
Komory, Madagaskar, Seychely, 
Somálsko) 

Velvyslanectví Addis Abeba tel.: +251-11-551-6382 fax: +251-11-551-3471 addisabebambassy.mzv.cz 

FILIPÍNY (Marshallovy ostrovy, 
Mikronésie, Palau, Nauru) Velvyslanectví Manila tel.: +63-2-811-1155 fax: +63-2-811-1020 commerce_manila@mzv.cz 

FINSKO Velvyslanectví Helsinky tel.: +3589-6120-8815 fax: +3589-630-655 commerce_helsinki@mzv.cz 

FRANCIE Velvyslanectví Paříž tel.: +33-1-4065-1342 fax: +33-1-4065-1313 commerce_paris@mzv.cz 

GHANA (Burkina Faso, Gambie, 
Guinea, Guinea – Bissau, 
Libérie, Pobřeží slonoviny, 
Sierra Leone, Togo) 

Velvyslanectví Akkra tel.: +233-302-223-540; 
tel.: +233-302-247-282 fax: +233-30-222-5337 accra@embassy.mzv.cz 

GRUZIE Velvyslanectví Tbilisi tel.: +995-32-91-6740 fax: +995-32-91-6744 tbilisi@embassy.mzv.cz 

CHILE Velvyslanectví Santiago de 
Chile tel.: +56-2-232-1066 fax: +56-2-232-0707 commerce_santiago@mzv.cz 

CHORVATSKO Velvyslanectví Záhřeb tel.: +385-1-617-6894 fax: +385-1-617-6355 commerce_zagreb@mzv.cz  

INDIE (Bangladéš, Maledivy, 
Nepál, Bhútán, Srí Lanka) Velvyslanectví Dillí tel.: +91-11-2611-0205 fax: +91-11-2688-6221 commerce_delhi@mzv.cz 

INDONÉSIE (Brunej, 
Darussalam, Východní Timor, 
Singapur) 

Velvyslanectví Jakarta tel.: +62-21-239-6112-3 linka 14 fax: +62-21-390-4078 commerce_jakarta@mzv.cz 

IRÁK Generální konzulát Erbíl tel.: +964 662 253 948; mobil: 
+9647714763838 x commerce_erbil@mzv.cz 

ÍRÁN  Velvyslanectví Teherán tel.: +98-21-2611-8851-4 fax: +98-21-2280-2079 commerce_teheran@mzv.cz 

IRSKO Velvyslanectví Dublin tel.: +353-1-668-1135 fax: +353-1-668-1660 commerce_dublin@mzv.cz 

ITÁLIE 
Velvyslanectví Řím tel.: +39-06-360-9571 fax: +39-06-324-4466 commerce_rome@mzv.cz 

IZRAEL Velvyslanectví Tel Aviv tel.: +972-3-691-1210 fax: +972-3-691-8286 commerce_telaviv@mzv.cz 
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JAPONSKO Velvyslanectví Tokio tel.: +81-3-3400-8122 fax: +81-3-3400-8124 commerce_tokyo@mzv.cz  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 
Angola, Botswana, Lesotho, 
Mauricius, Namibie, Svazijsko, 
Svatý Tomáš) 

Velvyslanectví Pretoria tel.: +27-12-431-2380 fax: +27-12-430-2033 commerce_pretoria@mzv.cz 

JORDÁNSKO Velvyslanectví Ammán tel.: +962-6-592-7051 fax: +962-6-592-7053 commerce_amman@mzv.cz 

KAMBODŽA Velvyslanectví Phnompenh tel.: +855-23-726-623 fax: +855-23-726-625 phnompenh@embassy.mzv.cz 

KANADA Velvyslanectví Ottawa 
Generální konzulát Toronto 

tel.: +1-613-562-3875 
tel.: +1-416-972-1476 

fax: +1-613-562-3878 
fax: +1-416-972-6991 

commerce_ottawa@mzv.cz 
toronto@embassy.mzv.cz 

KAZACHSTÁN Velvyslanectví Astana tel.: +7-71-72-660-480 fax: +7-71-72-660-142 commerce_astana@mzv.cz 

KEŇA (Burundi, Rwanda, 
Tanzanie, Uganda) Velvyslanectví Nairobi tel.: +254 722-517-161 fax: +254 20-237-1013 nairobi@embassy.mzv.cz 

KOLUMBIE Velvyslanectví Bogota tel.: +57-1-742-9142 fax: +57-1-742-9164 imrich_kliment@mzv.cz 

KOREJSKÁ LIDOVĚ 
DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA Velvyslanectví Pchjongjang tel.: +850-2-381-7021 fax: +850-2-381-7022 pyongyang@embassy.mzv.cz 

KOREJSKÁ REPUBLIKA Velvyslanectví Soul tel.: +822-725-6763 fax: +822-725-6768 commerce_seoul@mzv.cz 

KOSOVO Velvyslanectví Priština tel.: +381-3824-6676 fax: +381-3824-8782 pristina@embassy.mzv.cz 

KUBA Velvyslanectví Havana tel.: +537-883-3201 fax: +537-883-3596 commerce_havana@mzv.cz 

KUVAJT (Katar) Velvyslanectví Kuvajt tel.: +965-2257-5018 fax: +965-2252-9021 kuwait@embassy.mzv.cz 

KYPR  Velvyslanectví Nikósie tel: +357-2242-1118 
tel: +357-22-314058 fax: +357-2242-1059 nicosia@embassy.mzv.cz 

LIBANON  Velvyslanectví Bejrút tel.: +961-5-929-010 fax: +961-5-922-120 beirut@embassy.mzv.cz 

LIBYE 

Velvyslanectví Tripolis 
Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní 
situaci je velvyslanectví dočasně 
uzavřeno 

tel.: +21-821-361-1555 nebo 
5436 fax: +21-821-361-5437 commerce_tripoli@mzv.cz 

LITVA Velvyslanectví Vilnius tel.: +370-52-661-043 fax: +370-52-661-066 commerce_vilnius@mzv.cz 
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LOTYŠSKO Velvyslanectví Riga tel.: +371-6721-7814 fax: +371-6721-7821 commerce_riga@mzv.cz 

LUCEMBURSKO Velvyslanectví Lucemburk tel: +352 264 778 12 commerce_luxembourg@mzv.cz 

MAĎARSKO Velvyslanectví Budapešť tel.: +36-1-462-5015 fax: +36-1-462-5053 commerce_budapest@mzv.cz 

MAKEDONIE Velvyslanectví Skopje tel.: +389-2-3081200 nebo 1102 jan_kouril@mzv.cz 

MALAJSIE (Kiribati, Tuvalu, 
Papua Nová Guinea) Velvyslanectví Kuala Lumpur tel.: +60-3-2166-2900 nebo 1900 fax +60-3-2166-5700 

nebo 6700 commerce_kualaLumpur@mzv.cz 

MAROKO (Mauretánie) Velvyslanectví Rabat tel.: +212-537-755-421 fax: +212-537-754-393 rabat@embassy.mzv.cz 

MEXIKO (Belize, Guatemala, 
Salvador, Kostarika, Nikaragua, 
Honduras, Panama) 

Velvyslanectví Mexiko tel.: +52-55-5531-2544 fax: +52-55-5531-1837 commerce_mexico@mzv.cz 

MOLDAVSKO Velvyslanectví Kišiněv tel.: +373-22-296-419 fax: +373-22-296-437 chisinau@embassy.mzv.cz 

MONGOLSKO Velvyslanectví Ulánbátar tel.: +976-11-32-6661 fax: +976-11-32-6661 commerce_ulaanbaatar@mzv.cz 

MYANMAR Velvyslanectví Rangún tel.: +95-1-2306174 fax: +95-1-505019 yangon@embassy.mzv.cz  

NĚMECKO 

Velvyslanectví Berlín 
Generální konzulát Mnichov 
Generální konzulát Drážďany 
Konzulát Dűsseldorf 

tel.: +49-30-2263-8195 
tel.: + 49-89-958-37249 
tel.: + 49-35-1655- 6723 
tel.: +49-211-5669-4239 

fax: +49-30-2263-8198 
telefax: +49-89-950-
3688 
fax: +49-35-1803-2500 
telefax: +49-211-5669-
4229 

commerce_berlin@mzv.cz 
munich@embassy.mzv.cz 
dresden@embassy.mzv.cz 
duesseldorf@embassy.mzv.cz 

NIGÉRIE (Benin, Čad, Niger, 
Středoafrická republika, Gabon, 
Rovníková Guinea, Kamerun, 
Kongo, Kongo DR) 

Velvyslanectví Abuja tel.: + 234-70375-71096 
tel.: + 234-81506-47003 x commerce_abuja@mzv.cz 

NIZOZEMSKO Velvyslanectví Haag tel.: +31-70-313-0014 fax: +31-70-356-3349 commerce_hague@mzv.cz 
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NORSKO (Island) Velvyslanectví Oslo tel.: +47-22-12-1036 fax: +47-22-55-3395 commerce_oslo@mzv.cz 

PÁKISTÁN Velvyslanectví Islámábád tel.: +92-51-227-6849 nebo 
282-0679

fax: +92-51-282-5327 nebo 
831-4897 commerce_islamabad@mzv.cz 

PALESTINA Styčný úřad Ramalláh tel.: +970-2-296-5595 fax: +970-2-296-5596 ramallah@embassy.mzv.cz 

PERU Velvyslanectví Lima tel: +51-1-264-3374 fax: +51-1-264-1708 commerce_lima@mzv.cz  

POLSKO Velvyslanectví Varšava tel.: +48-22-525-1850 fax: +48-22-525-1877 commerce_warsaw@mzv.cz 

PORTUGALSKO Velvyslanectví Lisabon tel.: +351-21-301-0487 fax: +351-21-301-0629 commerce_lisbon@mzv.cz 

RAKOUSKO Velvyslanectví Vídeň tel.: +43-1-8995-8168 fax: +43-1-8942-846 commerce_vienna@mzv.cz 

RUMUNSKO Velvyslanectví Bukurešť tel.: +40-21-3039-243 fax: +40-21-3039-248 commerce_bucharest@mzv.cz 

RUSKO 

Velvyslanectví Moskva 
Generální konzulát 
Jekatěrinburg 
Generální konzulát Petrohrad 

tel.: +7-495-276-0720 
tel.: + 7-343-355-9236 

tel.: + 7-812-271-0459 

tel: +7-499-251-2527 
fax:+7-343-379-4926 

fax: +7-812-271-4615 

commerce_moscow@mzv.cz 
commerce_yekaterinburg@mzv.cz 

commerce_petersburg@mzv.cz 

ŘECKO Velvyslanectví Athény tel.: +30-210-6713-755 fax: +30-210-6710-675 commerce_athens@mzv.cz  

SAUDSKÁ ARÁBIE (Bahrajn, 
Omán) Velvyslanectví Rijád tel.: +966-11-4503-617 fax: +966-11-4509-879 commerce_riyadh@mzv.cz 

SENEGAL Velvyslanectví Rabat tel.:221-777-520-111 x dakar@embassy.mzv.cz  

SLOVENSKO Velvyslanectví Bratislava tel.: +421-2-5920-3323 fax: +421-2-5920-3330 commerce_bratislava@mzv.cz 

SLOVINSKO Velvyslanectví Lublaň tel.: +386-1-420-2450 fax.:+386-1-283-9259 ljubljana@embassy.mzv.cz 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
(Jemen) Velvyslanectví Abú Dhabí tel.: +971-2-678-2800 fax: +971-2-679-5716 commerce_abudhabi@mzv.cz 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

Velvyslanectví Washington 
Generální konzulát Chicago 
Generální konzulát Los Angeles  
Generální konzulát New York 

tel.: +1-202-274-9104 
tel: +1-312-861-1037 
tel.: +1-310-473-0889 
tel.: +1-646-422-3303 

fax: +1-202-244-2147 
fax: +1-312-861-1944 
fax: +1-310-473-9813 
fax: +1-646-422-3311 

eco_washington@embassy.mzv.cz 
chicago@embassy.mzv.cz 
losangeles@embassy.mzv.cz 
commerce_newyork@mzv.cz  
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Síť zastupitelských úřadů a generálních konzulátů České republiky v zahraničí –
aktualizace leden 2018

Země ZÚ/GK Kontaktní spojení na úsek zajišťující ekonomickou agendu
SRBSKO Velvyslanectví Bělehrad tel.: +381-11-333-6209 fax: +381-11-323-6448 commerce_belgrade@mzv.cz 

SÝRIE Velvyslanectví Damašek tel.: +963-11-333-1383 fax: +963-11-333-8268 commerce_damascus@mzv.cz 

ŠPANĚLSKO Velvyslanectví Madrid tel.: +34-91-353-1884 fax: +34-91-353-1885 commerce_madrid@mzv.cz 

ŠVÉDSKO Velvyslanectví Stockholm tel.: +46-8-440-4213 fax: +46-8-440-4211 nadezda_homolova@mzv.cz 

ŠVÝCARSKO Velvyslanectví Bern tel.: +41-31-350-4070 fax: +41-31-350-4098 commerce_bern@mzv.cz 

THAJSKO (Kambodža, Laos) Velvyslanectví Bangkok tel.: +66-2-255-3027 fax: +66-2-255-4978 bangkok@embassy.mzv.cz 

TCHAJ-WAN Ekonomická a kulturní kancelář 
Taipei tel.: +886-2-2722-5100 fax: +886-2-2722-1270 commerce_taipei@mzv.cz 

TUNISKO Velvyslanectví Tunis  tel.: +216-71-781-916 fax. +216-71-793-228 commerce_tunis@mzv.cz 

TURECKO 
Velvyslanectví Ankara 
Generální konzulát Istanbul 

tel.: +90-312-405-6952 
tel.: + 90-212-368-8034 nebo 35 

fax: +90-312-446-3084 
fax: +90-212-231-9493 

commerce_ankara@mzv.cz  
commerce_instanbul@mzv.cz 

UKRAJINA Velvyslanectví Kyjev 
Generální konzulát Lvov 

tel.: +38-44-272-6800 
tel.: +380-32-297-6893 

fax: +38-44-272-6801 
fax: +380-32-297-6896 

kiev@embassy.mzv.cz 
lvov@embassy.mzv.cz 

UZBEKISTÁN Velvyslanectví Taškent tel.: +998-71-120-5521 fax: +998-71-120-6075 tashkent@mzv.cz 

VATIKÁN Velvyslanectví při Svatém stolci tel: +39-06-687-4696 fax: +39-06-687-9731 vatican@embassy.mzv.cz 

VELKÁ BRITÁNIE (Severní Irsko) Velvyslanectví Londýn tel.: +44-20-7243-7914 fax: +44-20-7727-9654 oeu.london@embassy.mzv.cz 

VIETNAM Velvyslanectví Hanoj tel.: +84-4-3845-4131 fax: +84-4-3823-3996 commerce_hanoi@mzv.cz 

ZIMBABWE (Malawi, 
Mosambik, Zambie) Velvyslanectví Harare tel.: +263-4-700-636 fax: +263-4-792- 950 embassy@czeharare.com 
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