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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu
• Korejská republika
• Tehan Minguk
• Republic of Korea
Složení vlády
• prezident: Moon Jae-in
• předseda vlády: Lee Nak-yeon (nominovaný)
• místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Kim Dong-yeon (nominovaný)
• místopředseda vlády a ministr školství: Kim Sang-gon (nominovaný)
• ministr vědy, ICT a budoucího plánování: Choi Yanghee
• ministryně zahraničních věcí: Kang Kyung-wha (nominovaná)
• ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Joo Hyung-hwan
• ministr sjednocení: Sing-Yong-gil (nominovaný)
• ministr spravedlnosti: Kim Hyun-woong
• ministr národní obrany: Song Young-moo (nominovaný)
• ministr bezpečnosti a veřejné správy: Park In-yong
• ministr kultury, sportu a turistiky: Do Jong-hwan (nominovaný)
• ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Lee Dong-phil
• ministr životního prostředí: Yoon Soong-kyu
• ministr práce: Lee Ki-kweon
• ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: An Jeong-sun (nominovaný)
• ministr dopravy a infrastruktury: Jeong Sun-ho (nominovaný)
• ministr námořnictví a rybolovu: Kim Young-suk

Zdroj: MZV Korejské republiky

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 51,7 mil.
• Průměrný roční přírůstek: 0,5 %

Rozloha: 97 235 km
2
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Demografické složení:

• 0–15 let: 15,7 %
• 16–64 let: 72.9 %
• 65 a více let: 11,4 %

Národnostní složení:

• Korejci
• Číňané (cca 30 tis.)

Náboženské složení:

• buddhisté 26,3 %
• křesťané 23,2 %
• ateisté 49,3 %
• ostatní 1,3 %

Úřední jazyk:

• korejština

Zdroj: MZV Korejské republiky

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Korejská republika je 13. největší ekonomika na světě a 4. největší v Asii. Mezinárodní agentura Moody´s hodnotí
Korejskou republiku známkou Aa2. Hospodářská struktura země je dána poměrem podílu sektoru služeb (57,5 %),
průmyslu (39,8 %) a zemědělství (2,7 %). Podle posledních statistických údajů vykázala korejská ekonomika v roce 2016
nižší výkon, než se původně předpokládalo. Růst korejského hospodářství dosáhl 2,7 %, přičemž vládní cíl byl 3,0 %.
Inflace se v loňském roce pohybovala kolem 1,3 % a nezaměstnanost se mírně zvýšila na 3,8 %. Korejský export dosáhl
v roce 2016 celkové výše USD 495,4 mld., což je o 6,0 % méně než v roce 2015. Korejský import v roce 2016, který dosáhl
výše USD 406,2 mld., se ve srovnání s rokem 2015 snížil, přičemž pokles činil 6,9 %. Obchodní bilance Korejské republiky
vykázala přebytek ve výši USD 89,2 mld. Ekonomické výsledky korejské ekonomiky naznačují, že v roce 2016 se
nepodařilo dostatečně využít potenciál korejského průmyslu. Důvodem je závislost korejské ekonomiky na exportu, který
stagnoval vzhledem ke klesající poptávce po korejském zboží v regionu, především v Číně, která odebírá z Korejské
republiky čtvrtinu exportu. Celkově jsou aktivity korejské vlády směřovány k udržení a rozvoji ekonomického růstu.
Vzhledem k závislosti korejského hospodářství na vývozu, je ekonomický rozvoj Korejské republiky velmi závislý na vývoji
nejvýznamnějších obchodních partnerů (Čína, USA, EU, Japonsko a další asijské země). Korejská vláda si tuto závislost
velmi dobře uvědomuje a snaží se jí alespoň částečně eliminovat. K tomu by měla přispět řada podpůrných programů na
rozvoj vědy, techniky a inovací. Vláda hodlá i nadále podporovat politiku zaměřenou na posílení domácí spotřeby.

HDP na obyvatele za posledních 5 let (v USD):

• 2012: 24 454
• 2013: 25 998
• 2014: 27 970
• 2015: 27 513
• 2016: 27 560
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Objem HDP za posledních 5 let (v mld. USD):

• 2012: 1 222,81
• 2013: 1 305,60
• 2014: 1 410,40
• 2015: 1 382,40
• 2016: 1 411,00

Míra inflace za posledních 5 let (v %):

• 2012: 2,20
• 2013: 1,30
• 2014: 1,30
• 2015: 0,70
• 2016: 1,30

Míra nezaměstnanosti za posledních 5 let (v %):

• 2012: 3,23
• 2013: 3,10
• 2014: 3,50
• 2015: 3,60
• 2016: 3,80

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy státního rozpočtu v loňském roce se zvýšily o 5,4 % a výdaje o 6.8 %. Plánovaný státní rozpočet na rok 2016 počítá
se zvýšením celkových výdajů o 2,7 % a příjmů o 2,8 %. V oblasti výdajů výrazně posiluje oblast národní obrany a
bezpečnosti, kultury, sportu a turismu, tvorby pracovních příležitostí a podpory zaměstnanosti. Mezi další posilující oblasti
patří diplomacie a sjednocování, životní prostředí a zemědělství.

Následující tabulky uvádějí přehled o výdajích, příjmech a saldu rozpočtů Korejské republiky v letech 2012-2016.

Státní rozpočet - příjmy za posledních 5 let (v mld. USD):

• 2012: 283,9
• 2013: 287,0
• 2014: 301,9
• 2015: 331,9
• 2016: 349,7

Státní rozpočet - výdaje za posledních 5 let (v mld. USD):

• 2012: 273,0
• 2013: 278,2
• 2014: 297,4
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• 2015: 325,8
• 2016: 347,2

Saldo státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. USD):

• 2012: 10,9
• 2013: 8,8
• 2014: 4,5
• 2015: 6,1
• 2016: 2,5

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea, Ministry of Strategy and Finance

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet (v mil. USD)

• 2012: 50 835,0
• 2013: 81 148,2
• 2014: 84,373,0
• 2015: 105 870,7
• 2016: 98 667,4

Kapitálový účet (v mil. USD)

• 2012: -41,7
• 2013: -27,0
• 2014: -9,0
• 2015: -64,7
• 2016: -36,6

Finanční účet (v mil. USD)

• 2012: 51 582,4
• 2013: 80 104,6
• 2014: 90 383,3
• 2015: 109 730,0
• 2016: 100 385,4

Deviz. rezervy (v mil. USD)

• 2012: 316 897,7
• 2013: 335 647,5
• 2014: 353 600,5
• 2015: 367 961,9
• 2016: 371 101,6

Veřejný dluh vůči DPH

• 2012: 32,2 %
• 2013: 34,3 %
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• 2014: 35,1 %
• 2015: 35,7 %
• 2016: 37,1 %

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Korejské republiky je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V
kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisi pro finanční dohled
(Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service), které byly vytvořeny po
vypuknutí finanční krize koncem roku 1997. FSS zveřejňuje týdenní informace o trhu v Korejské republice, které jsou
dostupné na http://english.fss.or.kr/. Neoficiální přehled o ratingu bank a významných podnikatelských subjektů
v Korejské republice je k dispozici na stránkách National Information & Credit Evaluation, Inc.

V Korejské republice působí 8 hlavních komerčních bank, z nichž největší je Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank,
Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank. Dále působí 6 regionálních (městských)
bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejská republika má také specializované banky:

• The Korea Development Bank, založena v r. 1954 pro poskytování dlouhodobých úvěrů při rozvoji hlavních
průmyslových odvětví.

• The Export-Import Bank of Korea, založená v r. 1969 na financování středně a dlouhodobých úvěrů při obchodních
vztazích se zahraničními subjekty.

• The Industrial Bank of Korea, založena v r. 1961, zejména na úvěrování malých a středních podniků.
• The National Agricultural Cooperative Federation, založena v r. 1961 na podporu efektivní implementace

zemědělských programů.
• The National Federation of Fisheries Cooperatives, založena v r. 1962 s cílem pomoci rybářům a zpracovatelům ryb

při zvyšování jejich produktivity.

Korejská vláda podporuje oživení ekonomiky mimo jiné i posílením domácí spotřeby. Součástí této politiky jsou i nabídky
daňových úlev a další stimuly, na kterých se banky podílejí.

Pojišťovny se v Korejské republice dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na
pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies).

Na korejském trhu je v současné době 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích a 9 zahraničních.
Mezi nejvýznamnější domácí subjekty poskytující životní pojištění patří pojišťovny Samsung, Hanwa a Kyobo. Mezi
nejvýznamnější zahraniční subjekty z této kategorie patří pojišťovny ING, Prudential a AIA.
Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí
pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru nebo námořní pojištění. Na korejském trhu je v
současné době 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty
této kategorie patří pojišťovny Samsung Fire & Marine Insurance, Dongbu Fire & Marine Insurance a Hyundai Fire &
Marine Insurance. Z nejvýznamnějších zahraničních pojišťoven této kategorie lze jmenovat společnosti Meritz, AIG a
AXA.

Specializované pojišťovny jsou zaměřeny především na jeden hlavní produkt pojišťovnictví. Mezi nejvýznamnější patří
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vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Mezi další významné pojišťovací instituce z této
kategorie patří Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem
pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance
Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Financial Supervisory Service

1.7 Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá ze státních a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a
zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční, krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice
je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Hlavní národní daně
• daň z příjmu (fyzických osob)
• daň z příjmu právnických osob (základ daně do 200 mil. KRW - 10 %; do 200 mld. KRW - 20 mil. KRW + 20 % z

hodnoty nad 20 mld. KRW)
• daň z přidané hodnoty (ve většině případů 10 %)
• daň dědická a darovací
Zvláštní spotřební daně
• daň na školství
• dopravní daně
• zvláštní daň na rozvoj venkova
• pořizovací daň
• registrační poplatky
• daň z nemovitostí
• rezidenční daň

Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National
Tax Service.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Saldo obchodní výměny Korejské republiky se světem bylo v posledních pěti letech aktivní. Z hlediska exportu se mezi
hlavní obchodní partnery Korejské republiky v loňském roce zařadily následující teritoria: Čína, ASEAN, USA, EU
a Japonsko. Z hlediska dovozu byly hlavními obchodními partnery v loňském roce rovněž Čína, ASEAN, USA, EU, a
Japonsko. Vývoj obchodní bilance v letech 2012-2016 ukazuje následující tabulka.

2012 2013 2014 2015 2016

Dovoz 519,6 515,6 525,7 436,5 406,2

Vývoz 547,9 559,6 573,1 526,8 495,4

Obrat 1 067,5 1 075,2 1 098,8 963,3 901,6

Saldo 28,3 44,0 47,4 90,3 89,2

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz z Korejské republiky

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Korejské republiky je v současné době Čína, což se projevuje jak v korejském
vývozu, tak v dovozu. Čína měla v loňském roce na celkovém exportu Korejské republiky více jak čtvrtinový podíl (25,1 %).
Z hlediska objemu celkového korejského exportu jsou po Číně na dalších místech státy ASEAN (15,0 %), USA (13,4 %), EU
(9,4 %) a Japonsko (4,9 %). Stoupající tendenci má podíl exportu do EU, USA a ASEAN, nicméně hodnotově se vývoz i do
těchto teritorií v loňském roce snížil. Důvodem je celkový pokles korejského exportu v důsledku nejistoty na
nejvýznamnějších trzích.

2012 2013 2014 2015 2016

Čína 134,3 145,9 145,3 137,1 124,4
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EU 49,4 48,9 51,7 48,1 46,6

Japonsko 38,8 34,7 32,2 25,6 24,4

USA 58,5 62,1 70,2 69,9 66,5

ASEAN 79,1 82,0 84,6 74,8 74,5

2012 2013 2014 2015 2016

Čína 24,5 26,1 25,4 26,0 25.1

EU 9,0 8,7 9,2 9,1 9,4

Japonsko 7,1 6,2 5,6 4,9 4,9

USA 10,7 11,1 12,3 13,3 13,4

ASEAN 14,4 14,7 14,8 14,2 15,0

Dovoz do Korejské republiky

Z pohledu dovozu je nejvýznamnějším obchodním partnerem Korejské republiky rovněž Čína, jejíž podíl na celkovém
korejském dovozu činil v loňském roce 21,4 %. Z hlediska objemu celkového korejského importu jsou po Číně na dalších
místech EU (12,8 %), Japonsko (11,7 %), ASEAN (10,9 %) a USA (10,6 %). Objem dovozu z EU i jeho podíl na celkovém
korejském dovozu zaznamenal pokles. Stejně tak jako u vývozu je důvodem celkového snížení korejského dovozu
především zpomalení růstu asijské ekonomiky, které přináší nejistotu na trzích.

2012 2013 2014 2015 2016

Čína 80,8 83,1 90,1 90,3 87,0

EU 50,4 56,2 62,4 57,2 51,9

Japonsko 64,4 60,0 53,8 45,9 47,5

USA 43,3 41,5 45,3 44,0 43,2

ASEAN 52,0 53,3 53,4 45,0 44,3

2012 2013 2014 2015 2016

Čína 15,6 16,1 17,1 20,7 21,4

EU 9,7 10,9 11,9 13,1 12,8
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Japonsko 12,4 11,6 10,2 10,5 11,7

USA 8,3 8,0 8,6 10,1 10,6

ASEAN 10,0 10,3 10,1 10,3 10,9

Postavení k EU

Obchodní výměnu upravuje Dohoda o volném obchodu (FTA), která byla podepsána 1.7.2011 v Bruselu, kdy bylo zrušeno
clo na cca 70 % zbožových položek obchodovaných mezi EU a Korejskou republikou. Předpokládá se, že do roku 2017
bude zrušeno clo na 99 % veškerých obchodovaných položek. I když obchodní vztahy mezi EU a Korejskou republikou
jsou bezproblémové, existuje řada netarifních překážek (např. neúměrně zdlouhavé a složité vyřizování dovozních
povolení), o jejichž zrušení představitelé EU a Korejské republiky průběžně jednají.

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA

2.3 Komoditní struktura

Nejvýznamnější korejské vývozní položky v roce 2016

Korejská republika je vysoce rozvinutá průmyslová země. Mezi hlavní korejské vývozní položky se řadí výrobky s vysokou
přidanou hodnotou jako elektrické stroje, dopravní prostředky, vybavení továren, optická zařízení, elektronika atd.

Z hlediska obratu patřily v roce 2016 mezi nejvýznamnější exportní položky:

• elektrické stroje a přístroje (podíl na celkovém korejském vývozu 27,1 %)
• dopravní prostředky kromě vlaků, tramvají apod. (12,6 %)
• strojní zařízení a vybavení, nukleární reaktory (11,8 %)
• lodě a ostatní plavidla (6,7 %)
• plastové výrobky (5,6 %)
• optické přístroje (5,6 %)
• minerální oleje, ropa (5,5 %)
• železo a ocel (3,8 %)
• organické chemikálie (3,6 %)
• výrobky ze železa a oceli (2,2 %)
Nejvýznamnější korejské dovozní položky v roce 2016

Vzhledem k tomu, že Korejská republika nemá dostatek vlastních surovin, k hlavním dovozním položkám roku 2015
patřily tradičně suroviny, dále pak strojní vybavení továren, elektronické a optické přístroje, komponenty pro finální
korejskou výrobu, železo apod.

Z hlediska obratu patřily v roce 2016 mezi nejvýznamnější dovozní položky:

• minerální oleje, ropa (podíl na celkovém korejském vývozu 20,1 %)
• elektrické stroje a přístroje (podíl na celkovém korejském vývozu (18,5 %)
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• strojní zařízení a vybavení, nukleární reaktory (11,3 %)
• optické přístroje (4,3 %)
• dopravní prostředky kromě vlaků, tramvají apod. (3,8 %)
• železo a ocel (3,5 %)
• organické chemikálie (2,7 %)
• ruda (2,7 %)
• plastové výrobky (2,5 %%)
• ostatní chemické výrobky (1,6 %)

Zdroj: The Export-Import Bank of Korea, KITA, KOIMA

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Korejská vláda si uvědomuje význam zahraničních investic pro korejskou ekonomiku i nutnost zatraktivnění méně
rozvinutých oblastí pro zahraniční investory. Kromě investičních pobídek je to forma volných ekonomických zón (FEZ –
Free Economic Zone), které prostřednictvím zahraničních investic mohou sloužit jako motory dalšího ekonomického
rozvoje jihokorejských provincií. Snahy korejské vlády o přilákání zahraničních investorů byly podpořeny již v roce 2003,
kdy byl schválen zákon („Free Economic Zones Act“), který zvýhodňuje zahraniční investory fungující v zónách volného
obchodu. V roce 2003 začaly fungovat 3 ekonomické zóny v oblastech Incheon, Busan a Gwangyang.

V současné době funguje celkem 8 ekonomických zón:

• ChungBuk
• East Coast
• Yellow Sea
• Incheon
• Daegu-Gyeongbuk
• Samangeum-Gunsan
• Gwangyang Bay Area
• Busan-Jinhae

V současné době patří mezi nejvýznamnější projekty korejské vlády na podporu
investic realizace potravinářsko-průmyslového komplexu FOODPOLIS v blízkosti jihokorejského města Iksan. Tento
velkolepý projekt, který je současně zaměřen na podporu exportu potravinářské produkce z Korejské republiky, byl
zahájen v roce 2012 a předpokládá se, že bude ukončen v roce 2017. Prostřednictvím projektu FOODPOLIS hodlá korejská
vláda podpořit zahraniční i domácí investory. Zahraniční firmy se mohou stát členy klastru po splnění státem stanovených
podmínek. Jednou z těch základních je založení vlastní firmy (afilace) v Korejské republice. Ta se musí řídit příslušnými
korejskými zákony a předpisy. Účast v klastru přináší jeho členům výhody ve formě daňových úlev, pomoci při zavádění
korejských výrobních standardů, získávání výrobních prostor za velmi výhodných podmínek, kontaktů na obchodní firmy
atd. Kromě státem garantovaných daňových úlev nabízí FOODPOLIS zahraničním (tedy i českým) investorům slevy na
pronájem plochy, podporu při zaměstnání více jak 20 osob a finanční podporu firmám při zaškolování nových pracovníků.
Výhodou účasti v klastru je rovněž podpora státu při pronikání na zahraniční trhy. Mezi další výhody patří
též možnost využívání R&D center, zkušeben kvality produkce, zkušeben používaného materiálu, centra pro testování
balících materiálů apod. Výhodou je též možnost získávání nových kontaktů a výměna informací s dalšími členy klastru,
možnost společného podnikání na třetích trzích apod.

Zdroj: ICC Korea

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Celková výše přímých zahraničních investic v Korejské republice v roce 2016 dosáhla téměř 21,3 mld. USD. Jedná se
o rekordní výši zahraničních investic v Korejské republice vůbec. Ve srovnání s rokem předcházejícím došlo v loňském
roce k celkovému nárůstu o 1,9 %. Mezi největší zahraniční investory se řadí EU (7,4 mld. – nárůst o 296 %), USA (3,9 mld.
USD – pokles o 29,3 %), Čína (2,1 mld. USD – nárůst o 3,6 %) a Japonsko (1,3 mld. USD – pokles o 26,5 %).

Ze strukturálního hlediska investovali zahraniční investoři nejvíce do oblasti služeb (15,5 mld. USD – nárůst 5,4 %,
podíl 72,8 % na celkovém přílivu investic) a dále do zpracovatelského sektoru (5,1 mld. USD – nárůst 11,5 %, podíl 24 %).
Zbývající přímé zahraniční investice směřovaly do stavebnictví, energetiky, vodního hospodářství a též do primárních
odvětí.

Objem přímých zahraničních investic do Korejské republiky za posledních 5 let (v mld. USD):

• 2012: 16,3
• 2013: 14,6
• 2014: 19,0
• 2015: 20,9
• 2016: 21,3

Pozn.: Korejské investice do zahraničí v roce 2016 dosáhly celkové výše 49,2 mld. USD, což bylo o 18,7 % více než v
předchozím roce. Největší růst zaznamenaly korejské investice obchodních firem, které stouply téměř čtyřnásobně a
dosáhly výše na 9,2 ml. USD a rovněž investice realitních společností, které se zvýšily o 44,2 % a dosáhly výše 6,7 mld.
USD. Investice korejských výrobních podniků, které dosáhly výše 9,9 mld. USD, zůstaly na stejné úrovni jako v předchozím
roce. Z teritoriálního hlediska byl největší zájem o USA, kde korejské společnosti investovaly 19,3 mld. USD, dále pak
asijské země (13,4 mld. USD) a EU (6,1 mld. USD).

Zdroj: CzechInvest, Bank of Korea, KOTRA, Invest Korea
www.bok.or.kr/eng/engMain.action
www.kotra.or.kr/foreign/main/KHEMUI010M.html?LOCALE=en
www.investkorea.org/en/index.do

www.motie.go.kr

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Korejská republika se dlouhodobě zaměřuje na přímé zahraniční investice (PZI) jako na jednu z priorit pro udržení
konkurenceschopnosti ekonomiky a vysokého tempa hospodářského růstu. Podpora zahraničních investic je také součástí
současné vládní politiky a součástí korejských makroekonomických cílů. V roce 2016 došlo k nárůstu objemu investic do
Korejské republiky o 1,9 %. Růst přílivu investic je dlouhodobým trendem, přičemž hodnota PZI dosahuje historických
rekordů již tři roky za sebou. Atraktivita teritoria je založena na stabilním vývoji a nadprůměrném růstu. Mezi
nejvýznamnější investory v roce 2016 patří EU, USA, Čína a Japonsko.

Pozn.: Korejská vláda deklaruje podporu zahraničním investorům, nicméně vlastní realizace investic je zpravidla velmi
složitá a časově i finančně náročná. Při úvahách o vstupu na trh je třeba důkladně zvážit veškeré aspekty, které výnosnost
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případné budoucí investice ovlivní. Jedná se nejen o základní investiční vstupy (nájem kanceláří, ceny nemovitostí,
hodnota korejské pracovní síly, úroveň a ceny právních služeb, náklady za tlumočení a překlady apod.), ale je třeba brát
v úvahu též kulturní odlišnosti a místní zvyklosti, korejskou mentalitu a s tím související způsob jednání s korejskými úřady
a obchodními partnery.

Omezení vstupu zahraničního kapitálu

Není-li předepsáno zákony Korejské republiky jinak, může cizinec provádět bez omezení různé činnosti. Pro cizince jsou
investice omezeny, pokud by porušovaly zákony, ohrožovaly národní bezpečnost a veřejný pořádek, měly škodlivé účinky
na hygienu nebo životního prostředí nebo pokud by měly negativní vliv na korejskou morálku a zvyky.

Z celkového počtu 1145 kategorií podnikání v rámci standardizované korejské průmyslové klasifikace (KSIC), cizincům
není povoleno investovat v 60 kategoriích podnikání, včetně veřejné správy, diplomacie, národní obrany (nedovolené
kategorie podnikání). Zahraniční investice jsou částečně povoleny v 29 kategoriích podnikání (omezené kategorie
podnikání) z celkového počtu 1085 investičních kategorií, jak je předepsáno zákonem o zahraničních investicích.

Příklady nedovolených kategorií podnikání - penzijní financování, správa finančních trhů, legislativa, soudnictví, správní
orgány, vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysokoškolské, školy pro postižené, atd.) náboženství aj. Mezi příklady
omezených kategorií podnikání lze zařadit pěstování obilovin, chov hovězího skotu, rybolov, výroba základních
anorganických chemikálií, jaderná energetika, výroba energie, přenos a distribuce energie, velkoobchod masných
produktů, letecká doprava, zpravodajství, telekomunikace a infrastruktura aj.

Ačkoliv legislativa byla v posledních letech upravena tak, aby umožňovala v zásadě rovné zacházení podnikům
s částečnou či plnou zahraniční účastí, existuje řada překážek, které některé investory odrazují při výběru Korejské
republiky jako cílové země pro své investice. Mezi nejčastěji citované problémy patří nedostatek právní jistoty. Zahraniční
společnosti se neorientují, které zákony a nařízení se jich týkají. Výběr Korejské republiky jako destinace pro zahraniční
investici ovlivňují obtížné vztahy se zaměstnanci, drahá pracovní síla, odlišné kulturní prostředí, jazyková bariéra, militantní
odbory, ochrana práv duševního vlastnictví atd.

Díky zákonu o podpoře zahraničních investic se ochrana přímých zahraničních investic stala silnější ve srovnání s
nepřímými investicemi (např. investice do cenných papírů a dluhopisů). Není-li jinak předepsáno zákony Korejské
republiky, se zahraničními investory a společnostmi se zahraničním kapitálem musí být zacházeno stejným způsobem jako
se státními příslušníky Korejské republiky a korejských společností. Více informací lze vyhledat na následující webové
stránce: www.investkorea.org

Pobídky pro investory

Korejská republika se velmi intenzivně snaží podporovat příliv přímých zahraničních investic. Důvodem je mimo jiné i
konkurence v ostatních asijských zemích jako je Čína, Singapur, Malajsie, Indonésie a Vietnam, kam plyne značné
množství zahraničních investic. Cílem vládních snah v oblasti podpory FDI je deregulace a liberalizace trhu, a to zejména
formou uzavírání nových FTA (Free Trade Agreement) dohod. Korea má tyto dohody o volném obchodě podepsány se
všemi klíčovými obchodními partnery (EU, USA, ASEAN, EFTA, Čína a Singapur).

Korejská vláda se pomocí legislativních a institucionálních opatření (investiční pobídky, daňové úlevy,
podpora průmyslových a investičních zón) snaží zatraktivnit teritorium pro zahraniční investory.

Postup spojený se zahraniční investicí je následující

• Přihlášení - oznámení FDI (KOTRA /Invest Korea)
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• Převod kapitálu – devizová banka
• Ustanovující zápis u soudu
• Přihlášení (oznámení) o založení společnosti – KOTRA, daňový úřad
• Převod kapitálu na účet společnosti
• Zápis FDI společnosti
Pobídky pro zahraniční investice: slevy na daních, hmotná podpora a podpora v závislosti na místě alokace
investice

Slevy na daních

Sleva na dani z příjmů právnických osob - na 5 až 7 let (100 procent po dobu prvních tří nebo pěti let, 50 procent pro
další dva roky;

• Sleva na regionální dani - možnost osvobození od daně či snížení o 50 % po dobu 5 let od zahájení podnikání,
možnost prodloužení až na 15 let;

• Osvobození nebo snížení celních sazeb – je aplikováno především pro podnikání posilující mezinárodní
konkurenceschopnosti korejského průmyslu, vyspělé technologie nebo podniky ve speciálních investičních a
ekonomických zónách;

• Sleva na dani z dividend;

Hmotná podpora

Investorům splňujícím stanovené požadavky (např. high-tech, transfer technologií, počet nových pracovních míst atd.)
může vláda poskytnout hmotnou podporu na vybudování nového závodu. Výše podpory je individuální v závislosti na
důležitosti investice. Zpravidla se jedná max. o 30 % nákladů, pro R&D centra max. 40 %. Podpora zaměstnanosti a
vzdělávání může dosáhnout až 50 % nákladů na vytvoření nového pracovního místa.
Pobídky v závislosti na umístění investice

Ve snaze podnítit příliv přímých zahraničních investic podporuje korejská vláda budování speciálních zón se zvláštním
režimem pobídek pro investory. Pobídky se liší v závislosti na druhu investice a umístění provozu. Podporou zahraničních
investic byla pověřena organizace Invest Korea, která při řešení konkrétních investičních projektů úzce spolupracuje s
korejskou asociací KOTRA (Korea Trade Association):

INVEST KOREA
KOTRA Bldg.
(137-749) 13, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, Korea
Tel.: (+82) 1600-7119
Fax: (82-2) 3497-1611
www.investkorea.org

KOTRA
KOTRA Bldg.
(137 – 749), 13 Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, Korea
Tel.: (+82) 1600-7119
Fax.: (82-2) 3460-7777

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Korejská republika

14/42 http://www.businessinfo.cz/korejska-republika © Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

http://www.investkorea.org
http://www.businessinfo.cz/korejska-republika


www.english.kotra.or.kr

KOREA TRADE CENTER, PRAGUE
Škrétova 12
120 00 Praha 2
Tel.: 245-005-650, 654, 655
Fax: 245-008-651
E-mail: kotra@kotra.cz
www.kotra.cz
Více informací lze získat na následující webové stránce: www.investkorea.or.kr.

Zdroj: Invest in Korea, KOTRA
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské unie v Korejské republice sídlí v centru Soulu. Na níže uvedené adrese je současně i sídlo Evropské
obchodní komory v Korejské republice (European Chamber of Commerce in Korea ):

Delegation of the European Union to the Republic of Korea
16th Floor, S-Tower
116 Shinmoonro1-ka
Chungro-ku, Seoul, Korea 110-700
P.O.Box 911 (110-609)
Tel.:+82-2-3704-1700
Fax: +82-2-735-1211
http://www.eeas.europa.eu

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Korejská republika si cení EU jako důležitého obchodního i politického partnera, vítá roli EU v oblasti denuklearizace a
současně má zájem, aby EU využívala diplomatických instrumentů pro ekonomickou modernizaci a podporu kontaktů se
Severem.

Evropská unie jako celek je po Číně druhým největším obchodním partnerem Korejské republiky a současně též největším
zahraničním investorem v Korejské republice. Korejská republika je 10. největším obchodním partnerem EU (pozn.: Vývoj
obchodní výměny mezi Korejskou republikou a EU za posledních 5 let je uveden v kapitole 2.2). Počátek partnerství mezi
Korejskou republikou a EU se datuje do r. 1963. EU je pro Korejskou republiku především ekonomickým partnerem, což
bylo stvrzeno na summitu EU-Korejská republika v Bruselu dne 1.7.2011, kdy byla podepsána Dohoda o volném
obchodu mezi EU a Korejskou republikou (FTA). Na tomto fóru byly zároveň vztahy EU s Korejskou republikou
povýšeny na strategické partnerství. Naplňování FTA je v zásadě bezproblémové, nicméně někteří evropští obchodníci se
setkávají s určitými netarifními překážkami. Jedním z diskutovaných témat jsou těžkosti spojené s vnitrostátní daňovou
službou, jež není vůči cizím firmám vstřícná. Zástupci EU apelují na potřebu dodržování standardů OECD. Probíhají jednání
s Komisí pro finanční služby ohledně umožnění transferu dat do zahraničí. Obecně však lze říci, že vstup Dohody o
volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou v platnost znamená kvalitativně novou úroveň vzájemné spolupráce.
Dohoda je silným impulzem pro další rozšíření spolupráce. Liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran
snadnější průnik na vzájemné trhy, zvýšuje konkurenci na domácích trzích, rozšířuje nabídku zboží a služeb a současně
přináší snížení cen pro spotřebitele. V okamžiku platnosti smlouvy přestala platit dovozní cla pro zhruba 70 % všech
zbožových položek obchodní výměny mezi EU a Korejskou republikou. Předpokládá se, že do roku 2017 bude odstraněno
daňové zatížení u 99 % objemu vzájemného obchodu.

Z hlediska korejského dovozu je EU v současné době s podílem 13,1 % na 2. místě (po Číně) v seznamu nejvýznamnějších
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obchodních partnerů Korejské republiky.

Z hlediska korejského vývozu je trh EU s podílem 9,1 % na 3. místě nejvýznamnějších obchodních partnerů (po Číně a
USA).

Pozn.: Dialog mezi EU a Korejskou republikou na nejvyšší úrovni probíhá od roku 2002 formou summitů. Nejprve se
konaly na okraj jednání ASEM (2002 Kodaň, 2004 Hanoj, 2006 Helsinky), poté samostatně (2009 Soul, 2010 Brusel, 2012
Soul, 2013 Brusel). EU vždy oceňuje úsilí Korejské republiky o regionální stabilitu, a to prostřednictvím tzv. iniciativy East
Asia a politiky důvěry ke svým sousedům. EU podporuje Korejskou republiku v jejích krocích namířených k denuklearizaci
Korejského poloostrova a zajištění regionální bezpečnosti. Mezi priority EU i Korejské republiky je kromě rozvoje
obchodních vztahů též vzájemná výměna studentů, uznávání titulů a program mobility, dále posílení spolupráce malých a
středních podniků, vědecký a technologický výzkum, včetně kybernetiky. Téměř plně ratifikována je nová dohoda o
globální družicové navigační spolupráci.

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Korejská republika je vyspělou zemí a členem OECD. V uplynulých letech jí nebyla ze strany EU poskytnuta žádná
rozvojová ani humanitární pomoc. Přírodní katastrofa, která v prosinci 2004 zasáhla rozsáhlé oblasti jihovýchodní Asie,
území Korejské republiky nepostihla. Naopak Korejská republika je sama poskytovatelem zahraniční rozvojové pomoci.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ekonomická a obchodní spolupráce našich zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se
prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější
mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné nevyřešené problémy.
Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě
v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním
produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu. Z pohledu celého českého
exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí.
Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Předpokládáme, že obrat vzájemné obchodní
výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit se bude vzhledem k novým investičním aktivitám korejských
společností v naší zemi zvyšovat. Příkladem je probíhající investice do výstavby továrního komplexu na výrobu pneumatik
společnosti Nexen Tire u Žatce, která bezesporu zvýší korejský export materiálu na výstavbu továrny a strojního vybavení
výrobních provozů. Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v
oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly
hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory této spolupráce jsme otevřeli v roce 2015 zastoupení agentury CzechInvest
v Soulu. Očekáváme, že dojde k dalšímu rozvoji bilaterální obchodní a ekonomické spolupráce. Kromě
standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými
partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika spolupracuje na velkých projektech v Asii např. na
výstavbě elektráren v Číně, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů.
Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými
subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD

2012 555 529 30. 124,5 3 098
395

11. 114,6 3 653
924

16. 116,0 -2 542
866

2013 579 455 30. 104,3 3 002
988

12. 96,9 3 582
443

17. 98,0 -2 423
533

2014 603 754 29. 104,2 3 110 13. 103,6 3 714 18. 103,7 -2 506
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446 200 692

2015 507 086 34. 84,0 3 376
299

10. 108,5 3 883
385

16. 104,6 -2 869
213

2016 440 445 37. 86,9 3 510
114

10. 104,0 3 950
559

16. 101,7 -3 069
669

Zdroj: MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Korejské republiky v roce 2016

Z hlediska komoditní struktury patřily v loňském roce k nejvýznamnějším vývozním artiklům z ČR do Korejské republiky
výrobky s vyšší přidanou hodnotou - optická zařízení, elektrické přístroje, komponenty pro dopravní prostředky, hřídele,
ložiska, ventily, spotřební zboží (sportovní potřeby, hračky apod.). Podrobnější členění českého vývozu do Korejské
republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura SITC3 tis. Kč Podíl v % tis. USD

Kód Název

871 Přístroje a zařízení
optická

1 397 726 13,02 56 763

775 Zařízení elektrická a
mechanická
pro domácnost jn.

905 656 8,43 37 068

894 Kočárky dětské,
hračky a hry

681 100 6,34 27 987

581 Trubky, potrubí a
hadice z hmot
plastických

527 011 4,91 21 518

772 El. přístroje ke spínání
ap. obvodů

526 310 4,90 21 572

699 Výrobky z kovů
základních

439 755 4,10 18 029

743 Čerpadla (ne na 346 083 3,22 14 201

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Korejská republika

19/42 http://www.businessinfo.cz/korejska-republika © Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

http://www.businessinfo.cz/korejska-republika


kapaliny),
kompresory,
ventilátory ap.

874 Přístroje měřící,
kontrolní

325 837 3,03 19 336

784 Díly a příslušenství 304 290 2,83 12 458

625 Pneumatiky a
pryzžové duše

279 386 2,60 11 431

Dovoz z Korejské republiky do ČR v roce 2016

V českém dovozu z Korejské republiky převládaly rovněž výrobky strojírenské povahy s vyšší přidanou hodnotou –
náhradní díly a komponenty na dopravní prostředky, osobní automobily, elektrické přístroje, elektronika (TV, monitory,
PC, telefony), fotografické, optické a kinematografické přístroje, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku apod.
Podrobnější členění českého dovozu z Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura SITC3 tis. Kč Podíl v % tis. USD

Kód Název

784 Díly a příslušenství
vozidel motorových

25 525 769 30,18 1 044 498

778 Přístroje elektrické,
baterie, žárovky ap.

5 633 034 6,66 230 261

764 Zařízení telekomunikační,
příslušenství přístrojů

4 594 350 5,43 188 170

752 Zařízení
k automat. zpracování
dat

3 376 190 3,99 138 307

713 Motory pístové s
vnitřním spalováním
a díly jn.

3 185 104 3,77 129 894

874 Přístroje měřicí,
kontrolní, analyzační,
řídicí jn.

3 118 604 3,69 127 618

772 Přístroje elek. ke 2 433 289 2,88 99 581
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spínání ap. obvodů
elek., odpory aj.

575 Hmoty plastické
ostatní v prvotních
formách

2 414 906 2,85 98 687

699 Výrobky z kovů
základních jn.

1 899 290 2,25 77 701

759 Díly ap. ke strojům
kancel. a automat.
zpracování dat

1 751 845 2,07 70 984

Zdroj: MPO ČR

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z analýzy vývoje vývozu a dovozu služeb v letech 2012-2016 je patrné, že rostoucí obchodní výměna mezi ČR a Korejskou
republikou ovlivňuje též růst služeb. Vývoj vývozu a dovozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující
tabulce:

rok vývoz dovoz

2012 778,5 4215,6

2013 849,7 4532,9

2014 944.8 5082,0

2015 1557,8 8907,7

2016 3498,8 9716,0

Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v roce 2016

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž
podíl na celkovém vývozu služeb činil 70,0 %. Dále následovaly podnikatelské služby s podílem 13,3 % a dopravní služby s
podílem 11,0 %.

Dovoz služeb z Korejské republiky do ČR v roce 2016

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu v oblasti služeb v loňském roce patřily podnikatelské služby jejichž
podíl činil 48,3 %. Dále následovaly služby v oblasti cestovního ruchu s podílem 35,7 % a služby z oblasti duševního
vlastnictví s podílem 11,2 %.
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Zdroj: ČNB ČR

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Zatím jediným přímým českým investorem v Korejské republice je akciová společnost Gold of Prague, jejíž vedení před
časem rozhodlo o investici do výstavby minipivovaru v jihokorejském městě Busan, a následně též i do výstavby velkého
pivovaru v korejské investiční zóně FOODPOLIS. Pro účely snadnější komunikace s korejskými úřady a samotné výstavby
minipivovaru byla založena korejská společnost Praha Craft Brewery Ltd., která minipivovar provozuje. Srdcem pivovaru je
česká technologie dodaná akciovou společností Pacovské strojírny. Akciová společnost Gold of Prague investovala do
stavebních úprav, pivovarnických technologií, vybavení interiérů a restaurací celkem cca 20 mil. Kč. Český investor hodlá
využít zkušenosti z této první menší investice v Korejské republice při realizaci výstavby velkého pivovaru v korejské
průmyslové zóně FOODPOLIS. Zahájení výstavby velkého pivovaru českého typu je plánováno na druhé pololetí roku
2017. Dle informace vedení společnosti Gold of Prague je předpoklad, že celková investice dosáhne částky 15 mil. USD.
Převážná část výroby piva plzeňského typu bude určena pro korejský trh, nicméně vzhledem ke strategickému umístění
investiční zóny v blízkosti přístavu Busan na jihu Korejské republiky, je v plánu i export části produkce do okolních zemí.

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i
navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z
hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a
energetika.

Korejská republika je podílem 8 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České
republiky za Německem (23 %), Japonskem (13 %) a USA (9 %). Investice do nošovické továrny Hyundai je doposud
historicky největší investicí jedné společnosti u nás (1,4 mld. USD). Další velmi významnou investicí pro Českou
republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan. Společnost Doosan Heavy
Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství, uskutečnila akvizici Škoda Power.
Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno podpisem smlouvy o koupi 44 % akcií ČSA ze strany
Korean Air, a dále též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů.

V ČR působí rovněž několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní
společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní
technologie, které představují světovou špičku. Řada firem, které v ČR investovaly, jako např. Hyundai Motor
Manufacturing, LG Electronic, Sungwoo Hitech, Doosan Skoda Power, patří k nejvýznamnějším českým vývozcům.
Očekáváme, že i nejnovější investice společnosti Nexen Tire do výstavby továrny na výrobu pneumatik v ČR po jejím
dokončení významně podpoří český export. Výstavba továrny společnosti Nexen Tire byla zahájena v roce 2016
a předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny v roce 2018. Celková investice dosáhne hodnoty téměř 1 mld.
USD.

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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Platné smluvní dokumenty
• Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
• Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.
• Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č.

125/1995 Sb.
• Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č.

230/1994 Sb.
• Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č.

163/1995 Sb.
• Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná

výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
• Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
• Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné

energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
• Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi Vládou ČSFR a Vládou

Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005,
č. 107/2005 Sb. m. s.

• Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008
Sb. m. s.

• Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou,
Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.

• Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č.
63/2009 Sb. m. s.

• Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi Vládou České republiky a Vládou
Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.

• Dohoda o pracovní dovolené mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní
dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD.
Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem.
Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc
probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a
fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for
Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.
Bilaterální pomoc se dělí na:

• granty, spojené s dodávkou zařízení
• technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
• měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea
International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské
republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Eximbanka, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a
ekonomiky KR.
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Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji "image" dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské
republiky v mezinárodním měřítku. Tohoto cíle hodlá dosáhnout nejen navýšením celkového objemu vynaložených
finančních prostředků na ODA, ale především jejich účelnějším vynaložením. V roce 2016 věnovala Korejská republika na
zahraniční rozvojovou pomoc více jak 1,9 mld. USD (0,14 % HND) a je na 14. místě v žebříčku nejvýznamnějších světových
dárců. Vláda Korejské republiky hodlá prostředky vynaložené na zahraniční rozvojovou spolupráci postupně navyšovat
tak, aby v roce 2020 dosáhly 0,20 % HND.

Zdroj: MZV Korejské republiky
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory pro český export do Korejské republiky

Automobilový průmysl

Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů a v objemu jejich výroby zaujímá 5. místo na
světě. Pro svoji finální výrobu vyhledávají korejští výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za
konkurenceschopné ceny. Pro české exportéry jsou zakázky korejských výrobců automobilů perspektivní příležitostí,
neboť Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní
výrobky za přijatelnou cenu. Na korejském trhu je též klientela, která vyhledává zahraniční značky automobilů. Nabízí se
tak prostor nejen pro subdodávky komponentů a náhradních dílů, ale též pro celky.

Energetický průmysl

Vzhledem k rostoucí průmyslové výrobě v Korejské republice roste každoročně též spotřeba elektrické energie. Korejská
republika podporuje výstavbu nových energetických zdrojů i modernizaci a zvyšování výkonu stávajících. Pro české
subdodavatele generátorů, turbín a dalších částí pro výstavbu elektráren se otevírají možnosti v oblasti subdodávek pro
korejský trh. Další příležitostí je spolupráce s korejskými dodavateli energetických zdrojů na třetích trzích. České firmy se
díky jihokorejským dodavatelům energetických zařízení mohou prosadit nejen v Korejské republice, ale též např. v Číně,
Vietnamu a dalších zemích.

Obranný průmysl

Stálá hrozba vojenské konfrontace s KLDR a s tím související potřeba modernizace armády nutí Korejskou republiku
investovat nemalé prostředky do jejího vybavení. Zájem o spolupráci v oblasti obranného průmyslu projevují jak korejští
představitelé, tak instituce a firmy působící v tomto oboru. Korejský obranný průmysl se velmi rychle rozvíjí a pro české
firmy se nabízí možnost spolupráce v oblasti dodávek speciální techniky, případně i subdodávek pro kompletaci a finální
výrobu v Korejské republice.

Strojírenský průmysl

Exportně orientovaná ekonomika Korejské republiky vyžaduje špičkové vybavení továren a výrobních provozů. Vyspělé
české strojírenské firmy, které jsou schopny konkurovat korejským firmám i další zahraniční konkurenci (Německo,
Japonsko, USA aj.), mají příležitost prosadit se na korejském trhu. Mezi nejperspektivnější položky lze zařadit např.
soustruhy, stroje pro obrábění, vrtání a frézování, lisy a tvářecí stroje apod. Čeští vývozci strojírenské techniky mohou
využít dobrého jména české produkce a pozitivních referencí z již realizovaných obchodních případů na korejském trhu.

Zábava a volný čas

Kulturní tradice, vysoká životní úroveň a kupní síla v Korejské republice vytvářejí předpoklady pro rozvoj průmyslu, který
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dodává výrobky pro zábavu a volný čas. Vzhledem k rychle se měnícím požadavkům trhu se otevírá prostor především
pro inovativní firmy, které jsou schopny rychle reagovat na požadavky trhu. Mezi perspektivní položky českého exportu
patří hračky, stavebnice a modely a rovněž počítačové hry. Vzhledem ke stále většímu zájmu korejské populace
o sportovní vyžití se zvyšuje též poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod.
Velmi zajímavou oblastí pro české exportéry je rovněž korejský trh s hudebními nástroji, který se podle posledních
odhadů zvyšuje ročně cca o 6-7 %.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Korejská republika importuje ročně lékařské technologie a zdravotnické vybavení za cca 3,3 mld. USD. Vzhledem
k zajímavému trhu z hlediska počtu obyvatel (50 mil.) a vysoké kupní sile obyvatelstva, je korejský trh velmi perspektivní
pro české dodavatele zabývající se vývozem zdravotnického vybavení a speciální zdravotnické techniky. Uspět mohou
především výrobci, kteří nabízejí špičkovou kvalitu výrobků splňujících mezinárodní zdravotnické a bezpečnostní normy.
Díky velkému zájmu a péči Korejců o svůj vzhled roste vedle nákupu lékařských přístrojů rovněž import přístrojů a
nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Z hlediska zemědělského a potravinářského průmyslu je pro český vývoz nejperspektivnější trh s pivem. České pivo je
v Korejské republice považováno za jedno z nejlepších na světě a jeho spotřeba každoročně stoupá. Vlivem dobrého
jména českého piva se zvyšuje též zájem o víno z České republiky. Určitý prostor na trhu s nápoji je rovněž pro dovoz
minerálních vod. Korejský trh s minerálními vodami je však z velké části kontrolován významnými dovozci z jiných zemí
a vstup na něj je finančně velmi náročný vzhledem k vysokým nákladům na reklamu a požadavkům zákazníků např. na
speciální balení apod. Určitý prostor pro export českého potravinářského průmyslu je též v oblasti dodávek produkce
živočišné výroby, především pak mléčných výrobků. Vstup na trh je však velice časově náročný a může trvat i více jak rok.
Korejské Ministerstvo potravin a bezpečnosti léků (Ministry of Food and Drug Safety) požaduje od dodavatelů dovážené
produkce mnoho informací, jejichž zpracování trvá řadu měsíců. Součástí schvalovacího procesu na dovoz potravin
živočišného původu je i inspekce výrobních provozů u českého výrobce, kterou provádí korejská strana.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl HS 8701 - Osobní auta, motorová vozidla pro přepravu
osob

HS 8708 - Části, součásti vozidel motor. osob. aj.,
traktorů

Energetický průmysl HS 8548 - Části elektrických strojů, přístrojů jinde
neuvedené

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou
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Obranný průmysl HS 9301 - Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné,
revolvery, pistole

HS 9302 - Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné, zařízení využívající výbuchu
ost.

HS 9304 - Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné

Strojírenský průmysl HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů buchary

HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů

Zábava a volný čas HS 9201 - Klavíry aj. nástroje strunné s klaviaturou

HS 9503 - Tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky,
panenky, hračky ostatní, modely, puzzle

HS 9506 - Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.

HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací
aj.

HS 9401 - Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v
lůžka
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Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2201 - Voda, vody minerální, sodovky neslazené

HS 2202 - Voda, vody minerální, sodovky s přídavkem
cukru či sladidel, šťávy

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů, vinný mošt jiný

HS 0402 - Mléko, smetana zahuštěná, slazená

HS 0404 - Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené

5.2 Kalendář akcí

Termín konání Druh akce Místo

únor prezentace průmyslových oborů -
Busanská obchodní komora

Busan

březen prezentace průmyslových oborů -
Korea Export & Import Association

Busan

duben česká účast na mezinárodním
veletrhu Wine & Spirits 2017 -
projekt ekonomické diplomacie

Soul

květen propagace ČR a českého
potravinářského sektoru na
mezinárodním veletrhu Seoul
Friendsip Fair

Soul

květen Pilsner Urquell Day - pezentace ČR a
českého potravinářského sektoru

Soul

červen česká účast na mezinárodním
veletrhu International Goods Fair

Soul

září česká účast na mezinárodním
veletrhu Wordl Beer Festival

Soul
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září propagace českého obranného
průmyslu - projekt ekonomické
diplomacie

Soul

říjen česká účast na mezinárodním
veletrhu Handmade Fair

Soul

říjen propagace ČR na konferenci EU
Research and Innovation Day

Soul

listopad propagace českého potravinářského
sektoru na mezinárodním veletrhu
Cafe Show

Soul
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Korejské republice nemají zatím české firmy vlastní obchodní kanceláře. Pro naše exportéry je pro vstup na korejský trh
prakticky nevyhnutelné využití místního obchodního zástupce a to i v případě, že se jedná o rozsáhlé či jednorázové
dodávky. Vhodný způsob pro vyhledání zástupce či dovozní firmy je prostřednictvím sdružení Asociace korejských
importérů (KOIMA). Toto sdružení má 13 000 členů, kteří mají 50 000 obchodních partnerů ve více než 100 zemích. Čeští
exportéři mají možnost využít navázání kontaktu s korejskými partnery prostřednictvím nové webové stránky
www.koima.or.kr. Pro vývoz do KR lze využít i služeb leasingových společností financujících dovozy investičních celků,
které potom převádějí na konečné uživatele prostřednictvím leasingových smluv.

Domácí pracovní trh je silně chráněn. Žádosti o pracovní povolení cizinců a jejich zaměstnání v korejských firmách jsou
posuzovány s ohledem na možnost obsadit dané místo Korejcem. V souvislosti s programem podpory zahraničních
investic se však situace zlepšuje, zejména v případě podniků vlastněných zahraničním kapitálem. Cizincům, kteří
představují přínos „know how“ (manažeři v nadnárodních a zahraničních firmách, VŠ profesoři, učitelé angličtiny, vědci
apod.), se kompetentní místa snaží ulehčit administrativu spojenou s jejich pobytem.

Poněkud jiná situace je u osob, které přicházejí především ze zemí jižní a střední Asie, a které vykonávají jednoduché
manuální a dělnické profese, o které není zájem na místním pracovním trhu. Přes jistou poptávku po osobách v těchto
profesích se jejich vysoký počet stává problémem, neboť mnoho z nich zůstává v KR a pracuje bez řádných vízových
náležitostí. Korejská vláda se proto snaží jejich počet omezit a redukovat.

Při zaměstnávání místních sil je nutno počítat s vysokou cenou pracovní síly i silnými prvky odborářského hnutí,
limitovanou flexibilitou (zejména při zvládání mimořádných situací), neochotou nést zodpovědnost nebo plnit úkoly, které
místní síly považují za podřadné atd. Korejci také často špatně přijímají nadřízené z jiných zemí (zejména Japonce, ale i ze
západního světa).

Místní zákony jsou spíše na straně zaměstnanců a je třeba počítat např. s povinností zaměstnavatele hradit 13. plat ve výši
100 % základního platu a při ukončení pracovního poměru hradit odchodné, které činí přibližně cca 1 měsíční plat za
každý odpracovaný rok).

Minimální hodinová mzda na rok 2014 byla stanovena na 5210 wonů (KRW). V roce 2015 došlo k navýšení minimální
hodinové mzdy, která činí 5 580 wonů (KRW).
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Zdroj: KOIMA, ICC Korea

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Korejská republika je členem WTO a OECD a řídí se příslušnými předpisy, závazky a ujednáními těchto organizací.
Dovoz většiny položek je liberalizován. Celní zatížení je u některých druhů zboží nadále vysoké, v rámci WTO však
Korejská celní správa výši cel postupně snižuje. U dovozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost předpisům a nařízením
upravujícím dovoz nejen komodity, ale též konkrétní jednotlivé položky. Např. u dovozu sýrů je nutné žádat o dovoz
konkrétního druhu sýra, nikoliv sýrů obecně. Především u potravin jsou schvalovací procesy pro udělení povolení
k dovozu časově velmi náročné, v některých případech (např. maso, masné výrobky) se proces skládá z několika kroků a
může trvat řadu měsíců. Potravinářské výrobky podléhají testům, které v případě zboží nižší hodnoty a jednorázového
dovozu, mohou být finančně velmi náročné.

Dovozní dokumenty a celní systém jsou obdobné jako v ostatních vyspělých zemích světa. Celní formuláře (např. dovozní
deklarace), stejně jako všechny relevantní podmínky při dovozu včetně informace o celním systému i celních tarifech pro
jednotlivé druhy zboží lze vyplnit přímo na webových stránkách Korejské celní správy (Korea Customs Service). Tyto
stránky jsou rovněž v anglickém jazyce.

Mezi základní dokumenty potřebné při dovozu do Korejské republiky patří:

• obchodní faktura;
• nákladní nebo letecký nákladní list;
• seznam dovážených položek;
• osvědčení o původu;
• názvy všech složek, které jsou ve výrobku obsaženy včetně procentuálního složení;
• popis výrobního postupu při výrobě produktu;
• osvědčení o datu výroby;
• popis balicích materiálů (není vyžadováno pro láhve, plechovky a papírové obaly);
• rostlinolékařské osvědčení (pro maso, ovoce, ořechy, zelenina, rostliny, obilí aj.);
• další příslušné certifikáty dle druhu a specifikace výrobku a jeho obsahu (např. "non-biotech“ certifikát pro kukuřici a

výrobky z ní, pro sójové boby, brambory aj.).

V oddíle “Information Plaza“ lze zadáním HS kódu zjistit potřebné informace o dovozní položce. Další možností je využití
služeb a informační linky Celní správy Korejské republiky:

Korea Customs Service
Building 1, Government Complex-Daejeon,
189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea
Informační linka (Customs Customer Service Center): Tel.: 1577 - 8577

Podmínky dovozu jsou podrobně popsány v anglickém jazyce na následujících webových stránkách: www.customs.go.kr

Významnou roli v oblasti dovozu hraje v Korejské republice Asociace dovozců KOIMA, na jejichž webových stránkách je
v anglickém jazyce řada důležitých informací a kontaktů: www.import.or.kr.
Kontrola vývozu se vztahuje především na vojenský materiál a techniku a položky dvojího použití, kde Korejská republika
striktně uplatňuje omezení stanovená mezinárodními kontrolními režimy. Vysoká citlivost vývozu vojenského materiálu je
v případě Korejské republiky dána i vojensko-politickou situací na Korejském poloostrově a vztahy se Severní Koreou. Při
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vývozu podléhají schválení rovněž předměty kulturní hodnoty a kulturního dědictví (starožitnosti apod.). Schvalovacím
orgánem je "Seoul Metropolitan Government, Art & Antique Assessment Office". Sídlo úřadu je v Soulu.

Podmínky vývozu jsou podrobně posány v anglickém jazyce na následujících webových stránkách: www.customs.go.kr

Zdroj: Celní správa Korejské republiky

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zřízení zastoupení firmy v Korejské republice jsou obdobné jako v ostatních členských zemích OECD.
Existuje několik způsobů pro zahájení podnikání v Korejské republice:

Korporace

Zahraniční subjekt může v Korejské republice založit akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Založení
společnosti podléhá zákonu o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Pokud je registrován v
souladu s postupy stanovenými zákonem, je uznáván jako korejský podnik a podléhá korejským zákonům. Pro tento typ
společností je požadováno minimální základní jmění společnosti odpovídající hodnotě cca 100 000 USD. Pro založení
společnosti je třeba podat ministerstvu financí (Ministry of Strategy and Finance) oznámení o zahraniční investici, otevřít
účet u devizové banky, převést na tento účet základní kapitál a zaregistrovat firmu u soudu a u obchodního rejstříku.

Pobočka

Zahraniční společnost může v Korejské republice založit svoji pobočku, která zde bude provozovat svoji činnost. Na tento
typ podnikání se rovněž vztahuje zákon o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Rovněž tento druh
podniku je považován za místní firmu. K jeho založení je třeba otevřít účet u devizové banky, pronajmout kancelář,
obchod apod. (sídlo firmy) a firmu zaregistrovat u soudu a na daňovém úřadě.

Styčná kancelář

Zahraniční společnost může vytvořit podpůrnou kancelář, tzv. “Liasion Office“. Tato může provádět pouze neobchodní
aktivity, jako je například průzkum trhu, R&D, řízení kvality, reklamy, propagace, sběr informací atd. Způsob registrace je
obdobný jako u pobočky, nicméně není třeba registrace u soudu.

Podrobné podmínky pro zřízení pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku jsou uvedeny na následujících
webových stránkách: www.investkorea.org.

Zdroj: Invest in Korea

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Korejské republice vychází několik deníků v angličtině, jejich domácí čtenářská obec je však velmi omezená; jde o tituly
The Korea Herald, The Korea Times a Joong-Ang Daily. Větší smysl má proto inzerce v hlavních korejských
novinách Joong Ang Ilbo, Chosun Ilbo a pro obchodní sféru též v Maeil Business Newspaper. Odkazy na všechny korejské
deníky umístěné na internetových stránkách lze nalézt na rozcestníku www.onlinenewspapers.com.

K propagaci zboží lze využít Asociaci korejských dovozců, která má pro tento účel samostatný bulletin a internetovou
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stránku www.koima.or.kr. Čeští exportéři mohou také propagovat a nabízet své zboží prostřednictvím již zmíněné webové
stránky www.import.or.kr.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Korejské veletržní organizace jsou sdruženy do Korea Exhibition Organizers Association. Seznam všech členů, resp.
organizátorů, veletržních areálů s kontaktní internetovou adresou lze získat na internetové stránce
http://www.keoa.org/english/. Na uvedené internetové adrese je též kompletní přehled všech veletržních a výstavnických
akcí. Další přehled veletržních akcí konaných v Korejské republice je na webové stránce http://10times.com/korea.

Nejvýznamnějším veletržním komplexem v Korejské republice je COEX, který se nachází v hlavním městě Soulu. Přehled
všech veletrhů, které se zde konají, lze nalézt na internetové stránce http://www.coex.co.kr/eng. Dalším významným
výstavištěm v Soulu je KINTEX - http://www.kintex.com/client/_eng/. Nejvýznamnější výstaviště mimo hlavní město je
BEXCO - http://www.bexco.co.kr/kor/Main.do ve městě Busan, které leží na jihu Korejské republiky. Veletržní akce
pořádané v ostatních městech je možno, co do velikosti, přirovnat k regionálním veletrhům v ČR.

Z hlediska perspektivy uplatnění českých firem na korejském trhu patří mezi nejvýznamnější níže uvedené veletrhy:

• Preview in DAEGU – textilní veletrh - http://www.previewin.com/;
• Seoul Food – potraviny, výrobní zařízení na jejich výrobu, vybavení restaurací a potravinových provozů -

www.seoulfood.or.kr;
• Korea International Medical & Hospital Equipment Show - zdraví a zdravotnické vybavení, léčebné pomůcky

moderní léčebné metody apod. - http://www.kimes.kr/eng/;
• Seoul International Manufacturing Technology Show – výroba, moderní průmyslové technologie -

http://www.simtos.org/Intro.do;
• Seoul Gift Show – dárkové předměty - http://www.seoulgiftshow.com/;
• Korea Electronics Show – elektronika - http://www.kes.org/;
• KOTFA - Korea World Travel Fair – cestovní ruch - veletržní akce se koná zpravidla v červnu na výstavišti COEX v

Soulu - http://en.kotfa.net/;
• HanaTour International Travel Show - cestovní ruch - veletržní akce se koná zpravidla v červnu na výstavišti KINTEX v

Soulu, organizátorem je největší cestovní korejská kancelář HANA TOUR.

Zdroj: KOIMA, Korea Exhibition Organizers Association, CzechTourism Korea

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Porušování práva duševního vlastnictví je v Korejské republice velkým problémem. Nebývalá škála a různorodost padělků
a pirátství znásobují obchodní ztráty ve styku s KR a stávají se závažnou překážkou pro společnosti, které plánují vstoupit
na korejský trh nebo již zde mají navázány obchodní aktivity, či hodlají do tohoto teritoria investovat.

Korejská republika byla v lednu 2004 zařazena Úřadem pro obchodního představitele USA (USTR) na seznam Priority 301
Watch List, zahrnující země, které připouštějí porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví, které nezaručují jejich
adekvátní ochranu a nedosahují v této oblasti žádného pokroku. Účelem vydání tohoto seznamu je vyslání signálu pro
zahraniční investory o image dané země. (Česká republika není již od roku 2001 na tomto seznamu zařazena).

Nicméně korejská vláda se snaží legislativně zajišťovat právo duševního vlastnictví. (Přehled zákonů, organizací a členství
KR v mezinárodních dohodách o právu k duševnímu vlastnictví je uvedeno níže). Vydávané zákony jsou jedny z
nejpřísnějších zákonů v rámci členských zemí OECD. Bohužel však zavádění těchto zákonů v praxi je nedostačující a
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důsledkem je stále se zvyšující počet padělků a pirátských kopií otevřeně prodávaných na korejských tržištích. Ti, kteří v
KR porušují právo duševního vlastnictví a jsou usvědčeni, se přesto těší obrovským ziskům, neboť riziko postihu je nízké a
finanční pokuta malá.

Jednou z akcí na podporu ochrany práva duševního vlastnictví bylo uspořádání výstavy padělků v srpnu roku 2005, která
byla otevřena pro širokou veřejnost, a kde si občané mohli prohlédnout originály výrobků spolu s jejich padělky a naučit
se jak je rozeznávat. Tato událost měla velkou publicitu v korejských médiích.

Stejně jako je uvedeno v předchozích kapitolách, tak i zde by výraznou měrou mělo pomoci uzavření Dohody o volném
obchodu (FTA), která obsahuje trestněprávní ustanovení při porušení práv duševního vlastnictví.

V Korejské republice jsou platné následující zákony týkající se práva duševního vlastnictví:

• Zákon o obchodních značkách z roku 1949
• Patentový zákon z roku 1961
• Zákon o průmyslovém vzoru z roku 1961

Korejské organizace zabývající se oblastí duševního vlastnictví:

• Kancelář KIPO (Korean Industrial Property Office) je jednou z externích kanceláří Ministerstva znalostní ekonomiky
(MKE), zabývající se duševním vlastnictvím.

• Součástí této kanceláře je Mezinárodní vzdělávací institut pro ochranu práva duševního vlastnictví (IIPT), který ve
spolupráci s WIPO (World Intellectual Property Office) školí v oblasti práv duševního vlastnictví jak korejské
pracovníky, tak i pracovníky z rozvojových zemí z celé oblasti Asie a Pacifiku.

Mezinárodní dohody:

• Korejská republika přijala Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS administrativně
spravovanou WTO.

• V roce 1979 se Korea stala členem WIPO.
• V roce 1980 přijala Pařížskou úmluvu, která zakládá koncepci úpravy mezinárodních vztahů v oblasti práv k

duševnímu vlastnictví.
• V roce 1984 KR přijala Úmluvu o udělování evropských patentů (tzv. Evropská patentová úmluva).
• V roce 1988 se organizace KIPO stala součástí Budapešťské smlouvy o mezinárodním uznávání uložení

mikroorganismů k účelům patentového řízení z roku 1977.

Zdroj: MZV Korejské republiky

6.6 Trh veřejných zakázek

Korejská republika dne 1. ledna 1997 přistoupila k WTO GPA (Government Procurement Agreement). Od této doby se
otevřela možnost pro všechny zahraniční dodavatele, kteří jsou rovněž signatáři GPA, účastnit se tendrů na vládní
zakázky vyhlašovaných v KR. Trh veřejných zakázek se rovná svým objemem přibližně 10 % HDP, což představuje zhruba
100 miliard USD. Z tohoto objemu připadá na zahraniční tendry jen 2 %. Korejská vláda již na počátku založila vládní
agenturu Public Procurement Service (PPS), ve které je centralizována veškerá činnost spojená s veřejnými zakázkami, a
která má v tomto smyslu na starosti všechny etapy od zadávání tendrů, shromažďování nabídek a jejich vyhodnocování,
až po vyhlášení vítěze. Jediným subjektem, který kromě PPS může vyhlašovat tendry na veřejné zakázky, jsou ve
výjimečných případech (pokud hodnota zakázky je méně než 0,1 mil. USD resp. v případě stavebních prací 0,3 mil. USD)
regionální správy. Nicméně i ty používají k vyhlašování systém používaný PPS.
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PPS je provozován jako „single window electronic system“. V praxi to znamená, že pod jednou internetovou adresou lze
vyhledat veškeré informace od vyhlášení tendru, návodu jak je možno se do tendru přihlásit až po informace o platebních
podmínkách. Veškeré informace jsou dispozici na následujících internetových
stránkách: www.koneps.go.kr, www.pps.go.kr, www.g2b.go.kr.

Nevýhodou je, že tendrů na vládní zakázky se může zahraniční společnost zúčastnit pouze prostřednictvím místního
zástupce. Veškerá dokumentace k tendrům je k dispozici pouze v korejštině. Bez zástupce se mohou zahraniční
společnosti účastnit pouze tendrů vyhlášených pro zahraniční společnosti (zmíněné 2 %), avšak dokumentace je opět jen
v korejštině.

Příležitosti pro evropské zájemce o účast v tendrech na veřejné zakázky:

• subdodavatelé pro vítěznou korejskou společnost;
• sektor dopravy;
• zdravotní zařízení;
• analýzy a měřící technika;
• management výstavby (velké investiční akce jako např. letiště apod.).

Zdroj: ICC Korea, KITA, KOIMA

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Korean Commercial Arbitration Board neboli Korejský obchodní arbitrážní tribunál (KCAB) byl založen v roce 1996 a je
hlavním oficiálním arbitrážním orgánem v Korejské republice. Hlavním sídlem KCAB je Soul, ale jeho pobočka je také v
druhém největším korejském městě Busan. KCAB usiluje o řešení sporů jednáním; pokud není jednání úspěšné, přijímá
rozhodnutí formou rozhodčích nálezů, které jsou konečné a není proti nim odvolání. KCAB rozhoduje na základě
korejského zákona o arbitráži a v souladu s pravidly pro obchodní arbitráž. KCAB doporučuje všem obchodníkům, aby při
uzavírání kontraktů do nich začleňovali standardní arbitrážní doložku, zakotvující jeho příslušnost k řešení sporů. Pro
české obchodníky je na pováženou takovouto doložku do kontraktů začleňovat, neboť KCAB soudí na základě jim
neznámého korejského práva a na české straně dosud neexistují precedenty dokazující jeho naprostou nestrannost.
Kontakt na konzultanty KCAB lze najít na výše uvedené internetové stránce KCAB.

Na pomoc zahraničním investorům při řešení jejich problémů spojených s investováním v Jižní Koreji byl v rámci
organizace KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency) v roce 1999 vytvořen Úřad investičního ombudsmana,
kde působí 30 expertů z oblasti daní, financí, práva, výstavby, pracovních vztahů a celnictví.

Korejská republika je smluvní stranou Úmluvy OSN o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů.

Zdroj: ICC Korea, KITA, KOIMA

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii.
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Například je obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek) oběma rukama, není slušné hlasitě smrkat, zejména při
jídle. Jednání jsou mnohdy zdlouhavá, složitá, korejský partner je může přerušit a odmlčet se, což však ještě nemusí být
známkou nezájmu. Uzavřené dohody jsou vesměs plněny. Velká pozornost je věnována volbě dárků pro obchodní
partnery, většinou jde o pečlivě zabalené předměty pro praktické použití.

Ještě před samotným začátkem cesty je třeba věnovat pozornost výběru oblečení. Korejci si velmi zakládají na svém
vzhledu. Pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek úspěšného podnikatele v
Korejské republice. Vždy je dobré pamatovat na to, že v Korejské republice se vyměňují velmi často vizitky. I vizitka by
měla mít reprezentativní vzhled. Důležitá je především pozice uvedená na vizitce. Snaha uvádět na vizitce co nejvyšší
postavení má však v praxi za následek, že v Korejské republice je až příliš mnoho prezidentů a ředitelů společností a
firem. Je dobré být připraven na otázky týkající se věku. Korejský partner se jimi pokouší získat informace, na jejichž
základě vymezí vzájemný postoj mezi jednajícími osobami. Obecně platí, že čím vyšší funkci pracovník zastává a čím jste
starší ve srovnání s korejským partnerem, tím vyšší respekt si získá.

Nemalým problémem, se kterým se zahraniční obchodníci v Korejské republice často setkávají, je nízká úroveň znalosti
anglického jazyka. Znalost angličtiny není u korejských manažerů vždy samozřejmostí. Proto je třeba předem si ověřit,
jaký bude jednací jazyk a případně si zajistit tlumočníka. Je důležité, aby účastníci jednání byli dochvilní a velmi zdvořilí.
Vyplatí se předat obchodnímu partnerovi katalog, nebo alespoň stručnou informaci o firmě v korejštině. Obchodní
zástupci by měli počítat s tím, že první jednání bude spíše informativní. Je též vhodné na schůzku vyslat raději seniorního
pracovníka, jehož pozice odpovídá postavení partnera, se kterým bude česká firma jednat. V Koreji je běžné, že na závěr
jednání si obchodní partneři vymění drobnou pozornost. Proto je užitečné si připravit malý dárek. Při využití
služeb tlumočníka je třeba se připravit na nepoměr mezi délkou sdělení a překladem. Citlivým bodem jednání může být
přímé vyjádření nesouhlasu s tvrzením obchodního partnera. V Koreji se ctí obecně platné pravidlo, že kritika na
veřejnosti je nepřijatelná a mladší nikdy nesmí vyjádřit nesouhlas se starším.

Při jednáních se nedoporučuje užívat sarkasmy. Korejci nechápou „český černý humor“ a mohli by se cítit uraženi. Rovněž
se nedoporučuje říkat obchodnímu partnerovi, že vypadá mladě. V Koreji obecně platí, že "čím jste starší, tím jste
váženější".

Při jednáních se nedoporučuje upozorňovat na chyby učiněné korejským partnerem. Korejci všeobecně velmi těžce nesou
jakékoliv selhání a považují ho za osobní prohru (a proto také svou chybu nepřiznají).

Výraznou zvláštností fungování obchodní společnosti v Koreji obecně je využívání kontaktů, které se vytvořily během
studia na vysoké škole. Proniknout do této sítě je pro cizince v krátké době téměř nemožné. Zahraniční firmy
zaměstnávající místní pracovní sílu musí rovněž počítat s tím, že v Koreji je velmi odlišný způsob řízení společnosti, který
vyplývá z kulturních rozdílů (např. služebně nejstarší má nejvyšší plat bez ohledu na výkonnost).

Vzhledem k častým dopravním zácpám nemusí být příjemné používat k cestování najatý osobní automobil, mnohé
ukazatele směru mimo hlavní dopravní tahy jsou pouze v korejštině. Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat
cenově přijatelné taxi s korektními řidiči, vozy taxislužby černé barvy jsou dražší než vozy stříbrné a bílé. Na delší
vzdálenosti po Soulu je výhodné používat rozsáhlý systém metra. V meziměstském dálkovém provozu (např. Soul –
Daejeon – Daegu – Busan, Soul – Ulsan či Soul – Gwangju – Mokpo) je časově výhodné používat rychlovlaky KTX.

Státní svátky
• 1.+2. ledna - Solární nový rok
• leden/únor - Lunární nový rok – 3 dny
• 1. března - Den nezávislosti
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• duben/květen - Narození Buddhy
• 5. května - Den dětí
• 6. června - Den padlých za svobodu
• 17. července - Den ústavy
• 15. srpna - Den osvobození
• září/říjen - Čusok (Den díkůvzdání) – 3 dny
• 3. října - Den vzniku národa
• 25. prosince - Vánoce
Pracovní a prodejní doba

Státní instituce mají pracovní dobu od 9:00 do 18:00 hodin, s přísně dodržovanou polední přestávkou 12:00–13:00.
Sobota je dnem pracovního volna jen pro zaměstnance větších firem (nad 300 pracovníků). Obchody mají často otevřeno
mnohem déle (cca do 21:00), velké obchodní domy nemají zavírací den. Banky jsou otevřené od 9:30 do 16:30 hod., v
sobotu do 13:30.

Zdroj: ICC Korea, KOTRA

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Při příletu do Korejské republiky je nutno předložit cestovní pas platný po dobu předpokládaného pobytu a předem
vyplněnou příletovou kartu (obdrží cestující v letadle). Obdobná procedura platí i při cestování do Korejské republiky po
moři.
Mezi Českou republikou a Korejskou republikou existuje smlouva o bezvízovém styku pro všechny druhy pasů, na jejímž
základě mohou občané obou zemí pobývat v druhé zemi bez víza po dobu do 90 dnů, kromě cest za účelem výdělečné
činnosti. V případě krátkodobého pobytu není potřeba prokazovat dostatečné množství finančních prostředků na pobyt v
Korejské republice.
Občané České republiky, kteří chtějí v Korejské republice pobývat déle než 90 dnů, nebo hodlají vykonávat výdělečnou
činnost, musí při žádosti o vízum na velvyslanectví Korejské republiky v Praze předložit mj. vyjádření příslušného
korejského orgánu stvrzující nezbytnost zaměstnání cizince v Korejské republice. V případě pobytu nad 90 dnů je třeba se
v Korejské republice zaregistrovat na imigračním úřadu dle místa pobytu.
Osoba starší 20 let může bezcelně dovézt do Korejské republiky následující komodity: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250
g dýmkového tabáku, 1 litr alkoholických nápojů, 2 oz (unce) parfému, dárkové předměty do hodnoty 600 USD.
Zakázané dovozní položky: narkotika, ovoce, semena rostlin a rostliny a tištěné materiály, filmy, nahrávky apod., které
mohou být považovány za podvratné (zvláště severokorejského původu), obscénní nebo škodlivé národní bezpečnosti a
veřejným zájmům. Zakázáno je také dovážet čerstvé maso a masné výrobky. Střelné zbraně podléhají dovozní licenci.
Směna valut není povinná. Při směně může být požadováno předložení cestovního dokladu a telefonické spojení v KR.
Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit zpět na valutu (USD, EUR) na letišti. Dováženou či vyváženou měnu nad
hodnotu USD 10 000 je nutno deklarovat.

Pozn.: Korea patří z pohledu turistického incomingu do Čech mezi strategické trhy s velkým meziročním nárůstem
15-25 %. Korejští turisté mohou v letní turistické sezóně využít osm přímých letů ze Soulu do Prahy a zpět (4 x Koreanair,
4 x ČSA). V roce 2016 evidoval ČSÚ cca 300 000 korejských turistů, kteří cestovali do České republiky. Korejský trh je
poměrně centralizovaný, působí na něm pět nejvýznamnějších tour operátorů (Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel,
Lotte Tour a Interpark Tour). Kromě toho je na trhu ještě několik tisíc menších cestovních kanceláří a agentur.

Zdroj: Celní správa Korejské republiky, CzechTourism Korea

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Korejská vízová politika je komplexní a postoj Korejské republiky v této oblasti je v závislosti na národnosti žadatele o
vízum individuální. Jižní Korea přijímá převážně vysoce specializované a kvalifikované pracovníky. Nízko kvalifikovanou
pracovní sílu přijímá Korejská republika především z okolních chudších států, přičemž vízum platí pouze pro dané
zaměstnání.

Typ požadovaného víza pro českého občana záleží na druhu pobytu či zaměstnání. Nejčastějšími typy víz pro dlouhodobá
zaměstnání:

• Vízum pro vysoce kvalifikované pracovníky
• Vízum pro profesory a učitele na vysokých školách
• Vízum pro zvláštní povolání

Další možností jsou tzv. pracovní prázdniny pro občany ČR mezi 18 a 30 lety. Toto pracovní povolení je časově
omezené na max. 1 rok.

Pokud dostane český občan pracovní nabídku v Korejské republice, zaměstnavatel musí nejdříve požádat a
obdržet povolení, aby mohl nového pracovníka zaměstnat. Tato procedura trvá cca 2 týdny. Žadatel o práci musí následně
s tímto povolením navštívit Velvyslanectví Korejské republiky v Praze a po vyplnění příslušných formulářů může požádat o
příslušné vízum. Tento postup neplatí u tzv. pracovních prázdnin. Zde stačí pouze požádat Velvyslanectví Korejské
republiky v Praze o vízum. Pracovní prázdniny se neváží na konkrétní zaměstnání.

Po příjezdu do Korejské republiky musí český občan, který hodlá v zemi pobýt déle než 90 dnů, požádat o tzv. "Alien
registration card", což je druh identifikační karty občana. Tento průkaz vystavuje imigrační oddělení. Každá oblast v
Korejské republice má své imigrační oddělení, v samotném Soulu jsou tato oddělení dvě. Vystavení průkazu (karty)
předchází vyplnění žádosti a úhrada poplatku 30.000 KRW. Případné další dokumenty záleží na typu víza.

Pokud je pracovní poměr z jakýchkoliv důvodů zrušen, musí pracovník tuto změnu nahlásit na imigračním oddělení do 15
dnů a do 30 dnů začít pracovat u jiného zaměstnavatele. Pokud se tak nestane, musí zemi opustit a v případě opětovného
zájmu o zaměstnání podstoupit stejný proces o získání pracovního povolení (žádost na Velvyslanectví Korejské republiky
v Praze). V případě tzv. pracovních prázdnin nemusí pracovník opustit zemi do 30 dnů, ale může pokračovat v hledání
nového zaměstnání.

Zdroj: Celní správa Korejské republiky, MZV Korejskérepubliky, Velvyslanectví Korejské republiky v Praze

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni. Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou
relativně vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění. Řada místních lékařů studovala v
USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským personálem v menších zdravotnických zařízeních je však obtížné. V Soulu
jsou na vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:

• Yonsei Severance Hospital, tel.: 02-22285800, 010-9948-0983 (pohotovost)
• Asan Medical Center, tel.: 02-30105001
• Samsung Medical Center, tel.: 02-3410-0200, pohotovost 02-3410-2060
• Seoul National University Hospital, tel.: 02-2072-2890, 011-950-2890, nepřetržitá pohotovost tel.: 02-20722473-7
• Samsung Cheil Hospital, tel.: 02-20007208, 02-20007143
• Seoul Global Center provozuje telefonickou poradenskou službu pro cizince – Medical Referral Service. Zdravotnicky
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vyškolený personál poskytuje rady v angličtině o zdravotnických zařízeních a službách v KR (8:00–20:00, mimo tuto
dobu pouze neodkladné případy). Tel.: 010-4769-8212, 010-8750-8212, e-mail: medicalreferral@seoul.go.kr

Zdroj: The National Health Insurance Corporation
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
17, Gyeonghuigung 1-gil,
Jongno-gu, Seoul 110-062
Republic of Korea
Telefon: (0082-2) 7256765, 7256766, 7206453
Fax: (0082-2) 7346452
Web: www.mzv.cz/seoul
Email: seoul@embassy.mzv.cz, commerce_seoul@mzv.cz (obchodně-ekonomický úsek)

ZÚ ČR se nachází v centru města. Pro přepravu z mezinárodního soulského letiště Incheon do centra Soulu lze použít buď
taxi (cena cca 80 000 KRW), vlak na Seoul Station (cena 13 300 KRW) či některé z autobusových linek, jejichž zastávky jsou
před letištěm po východu z příletové haly. Místní obslužný personál před budovou letiště usměrní cestovatele k příslušné
zastávce podle cílového místa (hotelu, městské části). Jízdenka v ceně 8 000 KRW se platí řidiči. Spojení s hotely vyšší
kategorie je možné rovněž hotelovými autobusy, které také stojí před letištěm. Nově otevřená železniční rychlodráha
poskytuje spojení s letištěm Gimpo, odkud odlétá většina vnitrostátních a regionálních letů.

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor států Asie a Pacifiku
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: 224 182 167
E-mail: asie@mzv.cz

Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 - Hradčany, Praha 1
Tel.: 224 182 951
E-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odbor zahraničně ekonomických politik II
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Odbor 51600
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: 224 852 749
E-mail: vrbensky@mpo.cz

Zastoupení českých institucí v Korejské republice

CzechInvest
17, Gyeonghuigung 1-gil
Jongno-gu
Seoul 03176
Tel.: +82-10-2987 5634
E-mail: martin.jirovec@czechinvest.org

Czech Center Seoul / České centrum Soul
17, Gyeonghuigung 1-gil
Jongno-gu
Seoul 03176
Tel: +82-10-4918 7801
E-mail: lee@czech.cz
http://seoul.czechcentres.cz
www.facebook.com/CzechCentreSeoul
CzechTourism Korea
2th Floor, 19, Dongmak-ro 8-gil,
Mapo-gu,
Seoul 04073
Tel.: +82 2 322 4210
E-mail: prochazka.m@czechtourism.com

Pozn.: Agentura CzechTrade nemá v teritoriu zastoupení

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• policie: 112
• záchranná služba a požárníci: 119
• informace pro zahraniční turisty: 1330
• ochrana spotřebitele (kvalita potravin): 1399

7.4 Internetové informační zdroje

Obchodní kontakty a informace:

• Adresář KCCI: www.korcham.net
• Korea Directory: www.koreadirectory.co.kr/
• Adresář firem KCCI: www.korchambiz.net/
• KOTRA (státní agentura na podporu obchodu a investic): www.kotra.or.kr
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• KITA (statistické informace o mezinárodním obchodu KR): www.kita.net/

Korejský tisk v angličtině:

• Korea Times www.koreatimes.co.kr
• Korea Herald: www.koreaherald.com/

Další zdroje informací o Korejské republice:

• Delegace Evropské komise v Koreji http://eeas.europa.eu/korea_south
• Korea Tourism Organization: http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto
• Server o životě v Koreji (kulturní akce, ubytování, atd.) www.lifeinkorea.com/
• Průvodce Lonely Planet www.lonelyplanet.com/south-korea
• Informace v angličtině, francouzštině a němčině www.korea.net/

Státní instituce Korejské republiky

• Úřad prezidenta www.president.go.kr
• Office for Government Policy Coordination Prime Minister’s Secretariat http://pmo.go.kr/pmo_eng/
• Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu www.mofa.go.kr
• Ministry of Strategy and Finance www.mosf.go.kr
• Ministry of Trade, Industry and Energy www.motie.go.kr
• Statistics Korea http://kostat.go.kr
• Radnice hlavního města www.seoul.go.kr
• Korean Culture and Information Service www.kocis.go.kr/
• Korea Exchange www.krx.co.kr
• Bank of Korea www.bok.or.kr

Významné průmyslové asociace:

• Federation of Korean Industry (FKI) www.fki.or.kr/en/
• Korea International Trade Association (KITA) www.kita.net/
• Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) www.korcham.net
• Asociace korejských dovozců KOIMA www.import.or.kr/

Zdroj: FKI, KITA, KOTRA, KOIMA, ICC Korea
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