
ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES AND CRAFTS OF THE CZECH REPUBLIC

ASSOCIATION OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES ANF CRAFTS 
OF THE CZECH REPUBLIC

ASSOCIATION OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES ANF CRAFTS 
OF THE CZECH REPUBLIC

varianta 1 varianta 2

CZECH BUSINESS 
HUB IN INDIA



H. E. MILAN HOVORKA

Ambassador of the Czech Republic to India

Dear Business Partners,

I was pleased to learn that the Association of Small and 
Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic 
and the CzechTrade agency had decided to have a common 
exhibition stall during the International Engineering Fair in 
Brno and to showcase the Czech Business Incubator which 
was established earlier this year in Bengaluru.

The Embassy of the Czech Republic in New Delhi is working 
hard to intensify and broaden the scope of economic 
co-operation between India and Czechia and I hope that 
the Incubator will be strongly supporting our common 
endeavour.

Vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením jsem přivítal skutečnost, že Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků České republiky 
a agentura CzechTrade se dohodly prezentovat během 
MSV 2017 v Brně na společném výstavním stánku Český 
podnikatelský inkubátor, který byl v mé přítomnosti 
slavnostně otevřen v březnu letošního roku v Bengalúru.

Velvyslanectví České republiky v Dillí se usilovně snaží 
vytvářet podmínky pro prohlubování a rozšiřování 
hospodářské spolupráce s Indií a já upřímně doufám, že 
podnikatelský inkubátor nám v tomto společném úsilí 
bude pomáhat.



KAREL HAVLICEK

Chairman of the Board, AMSP ČR

Indian managers, scientists and businessmen are gaining 
a lot of respect worldwide and India is becoming one 
of the countries with the most potential anywhere in 
the world. Growing consumer and industrial demand, 
the ubiquitous entrepreneurial tradition, the excellent 
communication skills of Indian businessmen, the 
development of new technologies and the renowned 
quality of Indian education are fundamental prerequisites 
for international trade. The Czech Republic is an open and 
industrial oriented economy with a top universities, it is 
one of the pioneers in the digitalisation of production in 
Europe and is able to produce at more acceptable price 
levels, while with the same quality as producers in western 
Europe. Therefore we see a great opportunity to bring 
Czech and Indian businesses and investors together and 
we are prepared to promote both mutual trade and joint 
investments.

Indičtí manažeři, vědci a podnikatelé získávají mnoho 
respektu po celém světě a Indie se stává jednou ze zemí 
s největším potenciálem kdekoli na světě. Rostoucí 
spotřebitelská i průmyslová poptávka, všudypřítomná 
podnikatelská tradice, vynikající komunikační schopnosti 
indických podnikatelů, rozvoj nových technologií a proslulá 
kvalita indického vzdělávání jsou základními předpoklady 
pro mezinárodní obchod. Česká republika je otevřenou 
a průmyslově orientovanou ekonomikou se špičkovými 
univerzitami, je jedním z průkopníků digitalizace výroby 
v Evropě a je schopna vyrábět v přijatelnějších cenových 
úrovních a zároveň se stejnou kvalitou jako producenti 
v západní Evropě. Proto vidíme skvělou příležitost spojit 
české a indické podniky a investory a jsme připraveni 
podporovat vzájemný obchod i společné investice.
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Agentura CzechTrade dlouhodobě působí na indickém 
trhu a pomáhá zde českým exportérům. V reakci na zájem 
českých firem má CzechTrade v Indii už dvě zahraniční 
kanceláře - v Bombaji a Bengalúru. A právě Bengalúru 
nabízí velké možnosti. Jedná se o nejdynamičtěji rozvíjející 
se město, kterému dominuje výroba obráběcích strojů. Je 
také centrem výzkumu a vývoje. Město buduje několik 
průmyslových zón zaměřených na různá průmyslová 
odvětví. V zóně zaměřené na strojírenství vznikl český 
podnikatelský inkubátor. Potřeba podnikatelského zázemí 
vzešla z požadavku samotných firem, které se obchodování 
s Indií již věnují. Podnikatelský inkubátor nabízí vedle 
kancelářských také výrobní prostory, kde lze realizovat 
lehké montáže nebo menší strojní výrobu. Zatímco 
hostitelská firma Pushpak se ujímá poskytování právních 
a obchodních služeb, CzechTrade v Bengalúru poskytuje 
poradenskou činnost především v počátcích působení 
českých firem na indickém trhu.

RADOMIL DOLEŽAL

CEO of CzechTrade

CzechTrade has long been active in the Indian market and 
provides assistance to Czech exporters. In response to the 
interest of Czech companies, there are already two foreign 
CzechTrade offices – in Mumbai and Bangalore. The Bangalore 
office offers great opportunities. Bangalore is the most 
dynamically developing city, dominated by the production of 
machine tools. It is also a centre of research and development. 
The city has been building several industrial zones aimed 
at various industries. The Czech business incubator was 
established in the zone aimed at machinery. The need for 
entrepreneurial support came from the requirement of 
those companies that have already been engaged in trading 
with India. In addition to the offices, the business incubator 
also offers manufacturing premises where simple assembly 
or minor machine manufacturing can be done. While the 
host company, Pushpak, undertakes the provision of legal 
and business services, CzechTrade in Bangalore provides 
consultancy mainly at the commencement of the activities of 
Czech companies in the Indian market.



V průmyslové zóně osmimilionového Bengalúru 
vybudovala Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) první privátní inkubátor pro 
tuzemské podnikatele.

Bengalúru je bezpodmínečně inspirativním silicon valley, 
hlavním městem indického státu Karnataka, kde vše běží 
nepoměrně rychleji než v ostatních částech země. Vítězství 
technologií a investic dominuje místní ekonomice.

České firmy úspěšně dobývají druhý největší trh světa 
především v lehkém strojírenství, odpadovém hospodářství, 
leteckém, obráběcím průmyslu a zdravotnictví.

Moderní kanceláře, kompletní právní, účetní, 
marketingový a obchodní servis a hlavně české 
zázemí s garancí našeho velvyslanectví – to je to hlavní, co 
nabízí AMSP ČR za podpory indického partnera Pushpak, 
tuzemské společnosti LIKO-S a agentury CzechTrade 
v novém podnikatelském inkubátoru. Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR tím navazuje 
na úspěšný projekt Meohub, který připravila před dvěma 
roky společně s Meoptou pro české podnikatele v New 
Yorku.

Více informací o Česko-indickém podnikatelském 
inkubátoru v Bengalúru naleznete na 
http://www.PushpakCzechHub.com/ 

The Association of Small and Medium-Sized Enterprises and 
Crafts of the Czech Republic has established the first private 
incubator for Czech entrepreneurs in the industrial zone of 
the eight-million city of Bengaluru.

As the capital of the Indian state of Karnataka, where 
everything runs disproportionately faster than in other parts 
of the country, Bengaluru is referred to as the Silicon Valley 
of India. The victory of technology and investment dominates 
the local economy.

Czech companies are successfully conquering the second 
largest market in the world, mainly in light engineering, 
waste management, aviation, machining and health care.

Modern offices, complete legal, accounting, marketing 
and business services, and mainly Czech facilities with the 
guarantee provided by the Czech embassy – this is the main 
thing offered by the Association of Small and Medium-Sized 
Enterprises and Crafts of the Czech Republic with the support 
of its Indian partner Pushpak, the domestic company LIKO-S 
and the CzechTrade agency in the new business incubator. The 
Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts 
of the Czech Republic follows the successful project Meohub 
prepared two years ago in collaboration with Meopta for 
Czech entrepreneurs in New York.

More information about the Czech-Indian Business Incubator 
in Bengaluru can be found at  
http://www.PushpakCzechHub.com/ 

Business incubator in Bengaluru opens the 
door to India for Czechs

Podnikatelský inkubátor v Bengalúru 
otevírá Čechům dveře do Indie

CzechTrade is a national pro-export organisation founded 
by the Ministry of Industry and Trade whose main 
objective is to develop international trade and mutual 
cooperation between Czech and foreign entities. In the 
course of its operation, it has become an integral part 
of the export strategy of the Czech Republic. Besides 
the consultancy and information services, it also offers 
Czech companies services and projects tailored to their 
requirements and needs which also respect the specifics 
of particular target markets and industries. Thanks to the 
network of foreign offices in more than 50 countries across 
5 continents, CzechTrade can offer its clients extensive 
territorial knowledge, contacts and individual services to 
minimise risks as well as save time and costs when entering 
foreign markets. Conversely, foreign companies can use 
the services of CzechTrade to find a suitable contractor or 
business partner in the Czech Republic.

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace 
založená založená Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
jejíž hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní obchod 
a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními 
subjekty. Během svého působení se stala nedílnou součástí 
exportní strategie České republiky. Českým firmám nabízí 
kromě poradenských a informačních služeb i služby 
a projekty šité na míru jejich požadavkům a potřebám, 
které navíc respektují specifika konkrétního cílového trhu 
i oboru. Díky síti zahraničních kanceláří ve více než 50 
zemích na 5 kontinentech může CzechTrade nabídnout 
svým klientům rozsáhlé teritoriální znalosti, kontakty 
a individuální služby vedoucí k minimalizaci rizik, úspory 
času a nákladů při vstupu na zahraniční trhy. Naopak 
zahraniční firmy mohou využít služeb CzechTrade 
pro nalezení vhodného dodavatele nebo obchodního 
partnera v ČR.

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01  Praha
E-mail: info@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz
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Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
Represented by:  Ms. Eva Svobodová
E-mail:   svobodova@amsp.cz
Web:   www.amsp.cz

Beznoska s.r.o.
Represented by: Mr. Petr Milata
E-mail:  petr.milata.jr@beznoska.cz
Web:  www.beznoska.com

AMSP ČR vznikla v roce 2001 na třech základních pilířích: 
INDEPENDENCE, EXPERTISE, EXPERIENCE. Počet členů 
(264000) a celkový vliv AMSP ČR v posledních letech výrazně 
vzrostl. Většina jejích členů působí v těchto oblastech: 
dopravní telematika, námořní průmysl, hutní a strojírenský 
průmysl, výroba plastů a pryže, elektrotechnika, textilní 
průmysl, stavebnictví, řemesla, služby a další oblasti 
podnikání. Asociace poskytuje svým členům informační 
služby, B2B národní a mezinárodní spolupráci, průzkumy, 
analýzy atd.

AMSP ČR was founded in 2001 upon three fundamental 
pillars: INDEPENDENCE, EXPERTISE, EXPERIENCE. 
The number of members (264000) and the overall 
influence of AMSP ČR has risen significantly in the 
recent years. Most of its members operate in the 
following fields: transport telematics, marine industry, 
metallurgical and machinery industry, plastics and 
rubber manufacturing, electrical engineering, textile 
industry, construction industry, crafts, services, and 
other fields of business. The Association provides 
its  members with information services, B2B 
national&international cooperation, surveys, analysis 
etc.

Firma BEZNOSKA, s.r.o., je ryze českým rodinným 
podnikem, bez podílu cizího kapitálu, a to po celou 
dobu své existence. Jsme středně velká firma se zázemím 
v kladenském regionu, ale naše působnost je rozšířena 
na celé území České republiky i na zahraniční trhy, 
především Slovensko, Ukrajinu, Rusko, Portugalsko. 
Vyrábíme implantáty, nástroje a operační pomůcky určené 
pro potřeby ortopedie a traumatologie.

BEZNOSKA s.r.o. is Czech family company that has been 
operating without a single share of foreign capital 
for 25 years of its existence. We are a medium-sized 
company based in the Kladno region, but our scope is 
extended to entire territory of Czech Republic as well 
as foreign markets, especially Slovakia, Ukraine, Russia 
and Portugal. We produce instruments and implants for 
orthopedics and traumatology.
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Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná 
bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní 
podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB 
tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu 
a ekonomické diplomacie České republiky. Posláním ČEB je 
poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat 
český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat 
povědomí o České republice ve světě, a tím posilovat 
konkurenceschopnost České republiky. Teritoriálně se ČEB 
zaměřuje především na podporu exportu do rizikovějších 
teritorií. Současně se ale jedná o teritoria s velkým 
potenciálem a rychle rostoucí ekonomikou.

Česká exportní banka, a.s. (Czech Export Bank; ČEB) 
is a specialized, state-owned banking institution. 
Established in 1995, it forms one of the pillars of the 
government’s pro-export policy system. ČEB’s mission is 
to support Czech exports and the renown of the Czech 
Republic as a well-established international exporter, 
and thus promote the overall competitiveness of 
Czech products throughout the world. ČEB focuses on 
financial services related to exports. ČEB has many years 
of experience in financing major export transactions of 
Czech exporters, as well as financing export contracts 
for smaller units or partial deliveries. 

CEE Attorneys je mezinárodní advokátní kancelář působící 
v regionu střední a východní Evropy s více jak 100 právníky 
v osmi pobočkách s aktuálním zastoupením v České 
republice, v Polsku, na Slovensku, v Litvě, v Lotyšsku 
a v Rumunsku, a s partnerskými kancelářemi v Indii a v Číně.
VYBRANÉ OBLASTI PRÁVA: Korporátní právo, Fúze & 
Akvizice, Trestní právo, Duševní vlastnictví, Pracovní právo, 
Soudní spory & Arbitráže, Veřejný sektor, Nemovitosti, 
Daňové aspekty
VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ OBORY: Automotive & Transport, 
Bankovnictví, Finance & Kapitálové trhy, Stavební průmysl, 
Energetika & Ropa, Fondy EU, Herní průmysl, Maloobchod, 
Farmacie & Zdravotnictví, Výrobní sektor, Sport, TMT

CEE Attorneys is an international legal practice with 
more than 100 lawyers in eight offices across Central 
and Eastern Europe, with current representation in the 
Czech Republic, Poland, Slovakia, Lithuania, Latvia and 
Romania and cooperating offices in India and China.
SELECTED LEGAL AREAS: Corporate and M&A, Criminal 
law, IP & T, Labor law, Litigations & Arbitrations, Public 
Sector, Real Estate, Tax
SELECTED INDUSTRY AREAS: Automotive & Transport, 
Baking Finance & Capital Markets, Construction, Energy 
& Oil, EU Funds, Gamming, General Retail, Pharma & 
Healthcare, Production & Manufacturing, Sport, TMT

Česká Exportní Banka, a.s. 
Represented by:  Mr. Petr Križan
E-mail:   petr.krizan@ceb.cz
Web:   www.ceb.cz

CEE attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář 
Represented by: Mr. Zdeněk Tomíček
E-mail:  zdenek.tomicek@ceeattorneys.com
Web:  www.ceeattorneys.com
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Společnost HTP s.r.o. byla založen 2. února 1996 jako 
vhodný dodavatel strojírenských dílů a komponent z České 
republiky pro obchodní partnery hlavně ze zemí Beneluxu, 
Velké Británie, Francie, Německa a USA. Obchodní aktivity 
jsou v současné době soustředěny v oblasti zakázek 
na výrobu a prodej plechových dílů, svařované konstrukce, 
lisované, práškové lakované povrchy, frézování a soustružení 
kovových dílů, výrobky z kaučuku a plastů, a to vše je 
dokončeno finální montáží. Společnost HTP je nezávislou 
rodinnou firmou v neustálém vývoji.

HTP s.r.o. was established on February 2nd, 1996 as 
a suitable supplier of engineering parts and components 
from the Czech Republic for the business partners 
mainly from the Benelux countries, Great Britain, 
France, Germany and the U.S. The business activities 
are currently concentrated in the area of custom 
manufacturing and the sale of sheet metal works, 
welded structures, pressed, powder painted finishes, 
milling and turning metal parts, products from rubber 
and plastic material, and all this completed by final 
assembly. Company HTP is an independent family 
company in the continuous development.

INTERGAZE je český výrobce jednorázových zdravotnických 
výrobků (incizní folie, operační krytí, chirurgické roušky, 
kompletace malých operačních setů, výroba gázových 
výrobků pod značkou zákazníka, atd).

INTERGAZE is a Czech producer of health disposable 
products (incision films, incise drapes, surgical drapes, 
small procedure kits assembly, gauze product conversion 
customized private label production, etc.).

HTP s.r.o. 
Represented by:  Mr. Stanislav Tománek
E-mail:   tomanek@htpcr.cz
Web:   www.htpcr.cz

INTERGAZE
Represented by: Mr. Pavel Peřich
E-mail:  perich@intergaze.cz
Web:  www.intergaze.cz
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LIKO-S je rodinná firma založená v roce 1992 a má tři 
obchodní divize. Divize Interiors je inovativním lídrem 
v oblasti kancelářských příček a mobilních stěn. Kovovýroba 
vyrábí komponenty a kompletní technologické linky 
pro nejnáročnější klienty po celém světě. Divize Energy 
staví firemní sídla a výrobní haly, a přitom využívá vlastní 
produkty – pěnovou izolaci, zelené střechy a fasády. 
Společnost zaměstnává 250 lidí a celoročně dává práci 
dalším 200 spolupracovníkům. Hlavní sídlo je ve Slavkově 
u Brna, společnost působí po celé Evropě a také například 
v USA, na Středním východě a v Indii. 

LIKO-S is a family company founded in 1992 and has 
three business divisions. Interiors division is Europe’s 
innovative leader in office partitions and mobile 
walls. Metal production produces components and 
complete technological lines to the most demanding 
of clients all over the world. Energy division constructs 
corporate headquarters and production halls whilst 
using our products of foam insulation and green roofs 
and facades. We employ 250 people and give work all 
year around to further 200 people. Headquartered in 
Slavkov u Brna, Czech Republic, LIKO-S operates across 
all Europe as well as areas such as USA, Middle East and 
India. 

Mediatrade je výrobcem externích kardiostimulátorů se 
sídlem v ČR. Od svého založení v roce 1991 se rozvinula 
do společnosti celosvětového významu v oblasti kardiologie.
Ve spolupráci se špičkovými specialisty z oblasti medicíny 
neustále rozvíjí své produkty a za jejich odborného přispění 
spouští nové linie kardiostimulátorů EPG 10 (kardiologie, 
anesteziologie, neurostimulátor určený pro blokádu 
periferních nervů apod.).
Největšími trhy společnosti jsou Itálie, Polsko, Turecko, Indie, 
Írán, Vietnam, Kuba, Slovensko a Česko.
Zařízení EPG jsou známa svou spolehlivostí, dlouhou 
životností, snadnou údržbou a také jednoduchou 
a bezpečnou manipulací.

Mediatrade is the manufacturer of external pacemakers 
based in Czechia. Since the very beginning in 1991, the 
company has grown into a worldwide provider in the 
field of cardiology.
Our products are continuously improved in cooperation 
with healthcare professionals. Based on their 
requirements, new lines of our pacemaker EPG 10 
(cardiology, anesthesiology, neurostimulator designed for 
blockades of the peripheral nerves, etc.) are developed.
Our biggest markets are Italy, Poland, Turkey, India, Iran, 
Vietnam, Cuba, Slovakia and Czechia.
EPG devices are recognized for their reliability, long 
service life, easy maintenance as well as user friendly and 
safe manipulation.

MEDIATRADE, s.r.o.
Represented by: Mr. Pavel Táborský, Mr. Lukáš Peter
E-mail:   taborsky@mediatrade.cz,  

peter@mediatrade.cz
Web:   www.mediatrade.cz

Likos, a.s.
Represented by: Mr. Libor Musil, Mr. Jan Musil
E-mail:  libor.musil@liko-s.cz, jan.musil@liko-s.cz
Web:   www.liko-s.cz
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METALIKO, s.r.o 
Represented by:  Mr. Karel Čípek
E-mail:   karel.cipek@metaliko.cz
Web:   www.metaliko.cz

Naše společnost je strojírenská společnost, která se 
specializuje na poskytování komplexních služeb zákazníkům 
v oblasti strojírenské výroby. Naše specializace jsou design, 
konstrukce, výroba a montáž.
Jsme členem skupiny LIKO-S.
Oblasti činností:
• vypracování  projekční dokumentace
• zpracování konstrukční a výrobní dokumentace
• výroba svařenců z nerezových ocelí
• výroba svařenců z uhlíkových ocelí
• zpracování hliníku
• mechanické obrábění
• plechové díly

Our company is an engineering company that specialises 
in providing comprehensive services to customers in 
the field of mechanical engineering production. Our 
specialisations are design, construction, manufacturing 
and assembly.
We are member of LIKO-S group. 
Fields of activities:
• preparation of project documentation
• engineering work
• metalfabrication from stainless steel
• metalfabrication form aluminium  
• metalfabrication from carbon steel
• mechanical (machining)
• sheet metalwork

Jsme výrobcem modulárních budov vysoké kvality. Výroba 
je situována v České republice - v srdci Evropy. Naše rodinná 
společnost je více než 20 let jednou z předních na trhu 
ve stavebním průmyslu. Jsme profesionálně kvalifikovaní 
ve výrobě modulárních budov a další stavební technice. 

Prvotřídní evropské modulární konstrukce jsou připraveny 
pro okamžité použití.

We are manufacturers of modular buildings with 
excellent quality from the Czech Republic, the heart 
of Europe. Our family-owned company is a leader 
in the construction industry for over than 20 years 
with huge amount of experience. We are professionally 
skilled in the production of modular buildings and other 
construction techniques.

First-class European made modular constructions ready 
for immediate use.

Navláčil stavební firma, s.r.o. 
Represented by:  Mr. Jakub Navláčil,  

Mr. Martin Navláčil, Mr. Jan Krejčí
E-mail:     jakub@navlacil.cz, junior@navlacil.cz,  

krejci@imecon.cz,
Web:   www.euromodular.eu
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Tatra Trucks a.s.  
Represented by:  Mr. Peter Spodniak
E-mail:   peter.spodniak@tatra.cz
Web:   www.tatratrucks.com

Společnost TATRA TRUCKS a.s. je tradičním českým výrobcem 
nákladních automobilů. Primární náplní výrobního 
programu společnosti sídlící v Kopřivnici je výroba těžkých 
nákladních automobilů určených pro provoz v náročných 
terénních podmínkách, ale i v kombinovaném provozu.
TATRA TRUCKS a.s. vyrábí čtyři modelové řady. Vozidla 
TATRA PHOENIX a TATRA TERRN°1 jsou primárně určena  
pro nasazení v civilním sektoru, do obranného segmentu 
a pro speciální použití jsou optimalizovány modelové řady 
TATRA FORCE a TATRA TACTIC.

The Koprivnice automotive maker, known under 
the TATRA brand, is the 3rd oldest car and truck 
manufacturer in the world. The main production 
program covers heavy-duty off-road vehicles for 
combined on/off road transport.
The current truck range comes up to meet the customer 
requirements. The civilian production is represented 
mainly by TATRA PHOENIX and TATRA TERRN°1 vehicles, 
while the special and military production is represented 
by TATRA FORCE and TATRA TACTIC model ranges.



CzechTrade Bangalore
Contact: Mr. Ivan Kamenik
Email: ivan.kamenik@czechtrade.cz
www.czechtrade.org.in

CzechTrade Mumbai
Contact: Mr. Tomas Rousek
Email: tomas.rousek@czechtrade.cz
www.czechtrade.org.in

CONTACTS

Association of Small and 
Medium-Sized Enterprises and 
Crafts of the Czech Republic 
(AMSP ČR)
Contact: Ms. Eva Svobodová
Phone: +420 236 080 454
E-mail: amsp@amsp.cz
www.amsp.cz

ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES AND CRAFTS OF THE CZECH REPUBLIC

ASSOCIATION OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES ANF CRAFTS 
OF THE CZECH REPUBLIC

ASSOCIATION OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES ANF CRAFTS 
OF THE CZECH REPUBLIC

varianta 1 varianta 2
Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg
Chanakyapuri
110 021 New Delhi
Phone: +91-11 2415 5200
Email:  newdelhi@embassy.mzv.cz
Email:  commerce_delhi@mzv.cz
www.mzv.cz/newdelhi
www.facebook.com/czech.embassy.
newdelhi


