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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

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

Korejská lidově demokratická republika

Premiér: Pak Pong Ju

Vicepremiéři: Ro Tu Chol, Ri Mu Yong, Kim Tok Hun, Im Chol Ung, Ri Ju O, Ri Yong Nam, Ko In Ho, Tong Jong Ho

Úřad vlády ministr/předseda státní komise/prezident

Ministerstvo ozbrojených sil Pak Yong Sik

Ministerstvo zahraničních věcí Ri Yong Ho

Ministerstvo státní bezpečnosti Kim Won Hong

Ministerstvo veřejné bezpečnosti Choe Pu Il

Státní plánovací komise Ro Tu Chol

Ministerstvo uhelného průmyslu Mun Myong Hak

Ministerstvo energetiky Kim Man Su

Ministerstvo jaderné energetiky Wang Chang Uk

Ministerstvo těžebního průmyslu Ri Hak Chol
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Ministerstvo hutního průmyslu Kim Yong Kwang

Ministerstvo ropného průmyslu Ko Gil Son

Ministerstvo strojního průmyslu Ri Jong Guk

Ministerstvo elektrotechnického průmyslu Kim Jae Song

Ministerstvo stavebnictví a stavebního materiálu Tong Jong Ho

Ministerstvo železniční dopravy Jang Hyok

Ministerstvo pozemní a námořní dopravy Kang Jong Gwan

Ministerstvo zemědělství Ko In Ho

Ministerstvo chemického průmyslu Ri Mu Yong

Ministerstvo lehkého průmyslu Choe Il Ryong

Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů Kim Yong Jae

Ministerstvo lesnictví Han Ryong Guk

Ministerstvo rybolovu Kang Yong Chol

Ministerstvo městského řízení Kang Yong Su

Ministerstvo půdy a ochrany životního prostředí Kim Kyong Jun

Ministerstvo státní stavební kontroly Kwon Song Ho

Ministerstvo obchodu Kim Kyong Nam

Ministerstvo zásobování a administrace potravin Mun Ung Jo

Ministerstvo potravinářského průmyslu a průmyslu
spotřebního zboží

Jo Yong Chol

Ministerstvo rozvoje přírodních zdrojů Ri Chun Sam
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Ministerstvo (všeobecného) školství Kim Sung Du

Ministerstvo vysokého školství Thae Hyong Chol

Ministerstvo pošt a telekomunikací Kim Kwang Chol

Ministerstvo financí Ki Kwang Ho

Ministerstvo kultury Pak Chun Nam

Ministerstvo práce Jong Yong Su

Ministerstvo veřejného zdravotnictví Kang Ha Guk

Ministerstvo tělovýchovy Ri Jong Mu

Národní akademie věd Jang Chol (prezident)

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

Počet obyvatel: 25,396 mil. obyvatel (odhad 2017, 52. místo na světě), 211 obyv./km
2

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,5 % (odhad 2017)

Demografické složení: (odhad 2016)

• 0–14 let 20,97 % (2 678 638 mužů / 2 588 744 žen)
• 15–24 let 15,88 % (2 009 360 mužů / 1 977 942 žen)
• 25–54 let 44,22 % (5 567 682 mužů / 5 537 077 žen)
• 55–64 let 9,19 % (1 090 739 mužů / 1 218 406 žen)
• 65 let a více 9,74 % (840 003 mužů / 1 606 720 žen)

Národnostní složení:

Národnostní složení je mimořádně homogenní. Kromě Korejců jsou přítomny pouze zanedbatelné komunity Číňanů a
etnických Japonců.

Náboženské složení:

Obyvatelstvo je v důsledku společensko-politických podmínek výrazně ateistické, ve vztahu k domácímu obyvatelstvu
není režimem tolerováno; v zemi okrajově přežívá buddhistická a konfuciánská tradice, dále nepočetná komunita
křesťanů a církve „božské cesty“ (Chondogyo); veškeré náboženské aktivity jsou pod kontrolou státu; pro vytvoření iluze
náboženské svobody existují náboženské skupiny sponzorované vládou.
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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.

Na základě odhadů jihokorejské Bank of Korea, BOK (jedná se o jediná alespoň trochu konzistentní statistická data, která
lze získat, neboť režim KLDR nevydává statistické ročenky a veškerá relevantní data jsou před cizinci velmi pečlivě
utajována; tato data z KR samozřejmě nelze na ZÚ nijak ověřit) došlo v roce 2014 k lehkému meziročnímu nárůstu HDP, a
to o 1,0 %. Od roku 2012 se tempo růstu HDP mírně zpomaluje. V roce 2012 dosahoval meziroční růst HDP zhruba 1,3 %,
v roce 2013 již byl odhadován jen na 1,1 %.

Za poslední roky lze o nejvyšším růstu HDP hovořit v souvislosti s rokem 2008, kdy byl odhadován meziroční nárůst na 3,1
%. V letech 2009 a 2010 hovoří odhady naopak o poklesu HDP. Následné zlepšení ukazatele HDP v r. 2011 lze připsat
efektu nasměrování investic i dodatečné zaměstnanosti (desetitisíce studentů a vojáků) do stavebnictví v důsledku
masivního úsilí k propagandisticky laděným oslavám v roce 2012. Přispěla i vyšší produkce zemědělství. Zvýšení HDP v r.
2012 je připisováno zvýšení výroby v sektorech lehkého, těžkého a chemického průmyslu, zemědělství, lesního
hospodářství a rybolovu. V roce 2013 dle BOK zaznamenal stavební sektor pokles, v důsledku příznivého počasí se však
zvýšila zemědělská produkce. Růst v tomto roce posílila také vzrůstající těžba uhlí a železné rudy. Za růstem HDP v roce
2014 stálo podle BOK především zvrácení negativního trendu v oblasti stavebnictví a zrychlený růst v sektoru služeb,
oproti tomu zemědělství, lesnictví a rybolov a těžký a zpracovatelský průmysl vykazují podle odhadů zpomalení růstu.
V roce 2015 došlo k poklesu mnoha odvětví severokorejské ekonomiky, na čemž mělo podíl silné období sucha, které
poškodilo chovatele, farmáře i energetický sektor, který stále z větší části spoléhá na hydroelektrárny. Pokles byl
konkrétně zaznamenán v zemědělství, lesnictví, rybolovu, těžebního a energetického průmyslu. Vzrůst naopak
zaznamenal stavební průmysl. Tento trend pokračoval i v r. 2016, neboť konec roku 2015 byl počátkem stavebního
boomu uvnitř Pchjongjangu (byť do ostatních oblastí se tento trend téměř nepromítl)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Růst HDP
(%)

-1,2 3,1 -0,9 -0,5 0,8 1,3 1,1 1,0 -1,1

Zdroj: Bank of Korea

Vývoj HDP v KLDR podle odvětví (odhadovaná meziroční změna HDP v %)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zemědělství,
lesnictví a
rybářství

-1,0 -2,1 5,3 3,9 1,9 1,2 -0,8

Těžba a
výroba

-2,3 -0,3 -1,4 1,3 1,5 1,1 -3,1

-těžba -0,9 -0,2 0,9 0,8 2,1 1,6 -2,6
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-výroba -3,0 -0,3 -3,0 1,6 1,1 0,8 -3,4

--lehký
průmysl

-2,1 -1,4 -0,1 4,7 1,4 1,5 -0,8

--těžký
průmysl

-3,5 0,1 -4,2 0,2 1,0 0,5 -4,6

Elektřina,
plyn a voda

0,0 -0,8 -4,7 1,6 2,3 -2,8 -12,7

Stavebnictví 0,8 0,3 3,9 -1,6 -1,0 1,4 4,8

Služby 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 1,3 0,8

-vládní
sektor

0,5 0,2 0,1 -0,2 0,3 1,6 0,8

-ostatní -0,8 -0,3 0,6 0,8 0,4 0,5 0,6

HDP růst -0,9 -0,5 0,8 1,3 1,1 1,0 -1,1

Zdroj: Bank of Korea

Produkce v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2014 vzrostla navzdory poklesu produkce kukuřice a brambor,
a to díky živočišné výrobě (zejm. chovu prasat), a především růstu v oblasti rybolovu. Růst v tomto sektoru však od roku
2011 výrazně zpomaluje.

Těžební sektor zaznamenal pozitivní 1,6% růst, a to zejména díky zvýšené těžbě uhlí a nekovových minerálů.
V předchozím roce (2013) však byl růst rychlejší (2,1 %).

Sektor výroby rovněž mírně meziročně vzrostl, a to o 0,8 %. V porovnání s předchozími dvěma lety se však jedná opět o
zpomalení růstu. K pozitivnímu vývoji přispěl zejména lehký průmysl (růst o 1,5 %). V rámci něho došlo k růstu v oblasti
výroby textilu, oděvů a obuvi, zatímco např. produkce potravin a nápojů zůstala na úrovni roku 2013. Oproti tomu těžký a
chemický průmysl vzrostl meziročně pouze o 0,5 %. Nárůst sektoru udržel navzdory poklesu v oblasti výroby kovů a strojů
růst v oblasti uhelných produktů a oceli.

Sektor elektřiny, plynu a vody meziročně poklesl o nezanedbatelných 2,8 %, a to především kvůli výrobě elektřiny
(hydroelektrická energie). V roce 2013 přitom tento sektory vykázal meziroční nárůst 2,3 %.

Oproti předchozím dvěma letům však došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti stavebnictví, kde je meziroční nárůst
odhadován na 1,4 %. Za příznivým vývojem stojí zejména výstavba budov. Oproti tomu stavba silnic a elektráren poklesla.

V porovnání s předchozím vývojem si polepšil rovněž sektor služeb, jenž vykázal meziroční nárůst zhruba o 1,3 %. Na
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růstu se podílely služby vládního sektoru (růst o 1,6 %), ale též služby v oblasti dopravy a komunikace (růst o 1,1 %) a
v neposlední řadě i velkoobchod a maloobchod a služby v oblasti pohostinství a ubytování (růst o 0,8%).

Tabulka níže představuje podíl jednotlivých odvětví na tvorbě HDP.

Podíl jednotlivých odvětví na celkovém nominálním HDP KLDR

2012 2013 2014 2015

zemědělství, lesnictví
a rybářství

23,4 22,4 21,4 21,6

těžba a výroba 35,9 35,7 34,4 32,7

-těžba 14,0 13,6 13,1 12,2

-výroba 21,9 22,1 21,3 20,4

--lehký
průmysl

6,7 6,8 6,9 7,0

--těžký
průmysl

15,2 15,4 14,4 13,4

elektřina, plyn a voda 3,5 4,1 4,3 4,5

stavebnictví 7,8 7,8 8,2 9,0

služby 29,4 30,0 31,3 32,2

-vládní sektor 21,3 21,7 22,7 23,3

-ostatní 8,2 8,4 8,6 8,9

HDP 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: Bank of Korea

Absolutní hodnota HDP země však zůstává neznámá. Dle odhadu „think-tanku“ KR Hyundai Research Institute (HRI) činil
v r. 2013 HDP KLDR na hlavu 854 USD, což je o 39 USD více, než v r. 2012 a představuje 4,8% meziroční vzrůst. Zvýšení
HDP zpráva HRI připisuje zvýšené produkci obilovin v důsledku příznivého počasí a rovněž zvýšeným investicím do
různých průmyslových sektorů. KLDR zaostává daleko za zeměmi jako Čína (HDP na hlavu 6 569 USD), Vietnam (1 896
USD) nebo Laos (1 490 USD). Země se srovnatelnou hladinou HDP na obyvatele zahrnují Bangladéš (899 USD) a Myanmar
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(915 USD).

Odhady se ovšem značně liší. OSN odhadovala výši HDP KLDR na obyvatele za stejné období (rok 2013) pouze na 621
USD, zatímco BOK na dvojnásobek odhadu OSN, 1 251 USD. Konečně CIA World Factbook odhadl výši HDP/obyv. na
1 800 USD, byť tento údaj nelze s ostatními odhady přímo srovnávat, neboť nepředstavuje výši nominálního HDP, ale
HDP vyjádřeného v paritě kupní síly. Odhad HRI, který představuje zhruba průměr mezi odhady, dosahuje výše, které
dosahovala Jižní Korea v roce 1976.

Nominální hrubý národní důchod (GNI) KLDR dle údajů BOK v roce 2014 činil 34,2 bilionů KRW, což je v přepočtu zhruba
29,894 mld. USD, které představují asi 2,3 % GNI Korejské republiky v témže roce. GNI KLDR v přepočtu na obyvatele je za
rok 2014 zhruba 1,388 mil. KRW, tj. cca 1 220 USD. Pouze pro srovnání – GNI KLDR v roce 2013 činil odhadem 33,3 mld.
USD. V roce 2015 podle BOK nepatrně vzrostl GNI KLDR na 34,5 bilionů KRW, jednalo se tedy o minimální rozdíl.

Míra nezaměstnanosti v KLDR zůstává podle odhadů Světové banky po několik let na téměř neměnné úrovni 4,1 %
(odhad za rok 2014). Na rekordně nízké úrovni 2,6 % se pohybovala v roce 1995, následně výrazně narostla až na
rekordních 4,6 % v roce 1998. Od té doby se drží na úrovni kolem 4,1 až 4,2 %. Oficiálně však KLDR tvrdí, že
nezaměstnanost zde neexistuje.

Vývoj v teritoriu:

Vedení KLDR je na jedné straně pravděpodobně jasné, že bez strukturálních reforem ekonomiky a masivních zahraničních
investic nemůže ani přes trvalou platnost základního pilíře oficiální ideologie – politiky čučche (soběstačnosti, spoléhání
na vlastní síly a zdroje) dojít k zásadnímu zlepšení ekonomické situace. Na druhou stranu nemůže v žádném případě
veřejně (před domácím publikem) tuto skutečnost připustit. Přesto si nové vedení začíná zřejmě potřebu většího důrazu
na ekonomický rozvoj uvědomovat. Svědčí o tom jistý posun od politiky songun (upřednostňování armády), prosazované
Kim Čong-ilem, k politice bjongjin (souběžný rozvoj vojenských schopností a ekonomiky) nového vůdce Kim Čong-una.
Politika bjongjin neznamená opuštění politiky songun, jako spíše její doplnění. Současný důraz na rozvoj armády (a
zejména jaderných schopností) a hospodářství potvrdil sedmý sjezd Korejské strany práce konaný ve dnech 6.–9. května
2016. Na sjezdu vůdce Kim Čong-un představil i pětiletou strategii pro ekonomický růst země (na roky 2016–2020), jejímž
předpokladem by mělo být mj. zlepšení dodávek elektrické energie a která by měla cílit zlepšení živobytí obyvatelstva,
konkrétní plány na povzbuzení hospodářského růstu ovšem předloženy nebyly.

Situace v zemi je přitom značně tíživá. Ačkoli v letech 2013 a 2014 (odhad FAO) sice došlo, především z důvodu
příznivého počasí, k mírnému zvýšení produkce základních potravin (rýže, kukuřice), zůstávala KLDR nadále závislá na
zahraniční potravinové pomoci. Za rok 2015 se závislost KLDR ještě prohloubila, kvůli meziročnímu poklesu
severokorejské produkce potravin o 9 % (z 5,9 mil. tun v roce 2014 na 5,4 mil. tun v roce 2015). Nejdramatičtější pokles
zaznamenala produkce rýže (meziročně o 26 %), a to z důvodu poklesu intenzity dešťů a nedostatku vhodné vody pro
zavlažování (podíl na poklesu má podle FAO i nedostatek pohonných hmot a hnojiv). Celková ekonomická situace je
nadále velmi špatná, k očekávanému zlepšení životní úrovně obyvatelstva nedošlo. Od roku 2015 je patrný zvýšený důraz
na politiku soběstačnosti, dále se rozmáhají menší a střední trhy s místním zbožím. V současné době místní potraviny
vytlačily z trhu svou čínskou konkurenci, napříč KLDR vznikají továrny na výrobu drobných místních produktů, zejména
textil a drobné užitkové zboží. V kontextu národní ekonomiky je to drobnost, avšak z politického a ideologického hlediska
se jedná o krok kupředu. To vystihují slova samotných Korejců: „Není to možná mnoho, ale dosáhli jsme toho zcela
vlastními silami.“

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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Státní rozpočet každoročně schvaluje Nejvyšší lidové shromáždění na svém jarním zasedání. Rozpočet na rok 2016 však
schvalovalo mimořádně pouze prezidium Nejvyššího lidového shromáždění, zřejmě kvůli chystanému sjezdu Korejské
strany práce a v souvislosti s ním probíhající 70denní kampani. Rozpočet je naplánován ministerstvem financí v koordinaci
se Státní plánovací komisí. Státní rozpočet je důležitým nástrojem plánované ekonomiky. Hlavní výdaje státního rozpočtu
směřují do vojenské oblasti, sociálně-kulturní oblasti a do zajištění fungování ekonomiky.

Státní rozpočet KLDR není zveřejňován, jedná se o přísně utajovanou informaci nejenom před cizinci, ale i před vlastními
občany. Obvykle je zveřejňováno pouze několik málo vybraných údajů o struktuře rozpočtu a výběrově pak také nárůst
některých kapitol rozpočtu proti předchozímu roku. Veškeré údaje jsou jen v relativním vyjádření a navíc ne příliš
důvěryhodné. V žádném případě nelze z těchto kusých dat dovodit vývoj celkového rozpočtu v domácí měně, a tím méně
v přepočtu na USD či EUR.

Po zasedání Prezidia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR dne 30. března 2016 bylo oznámeno, že příjmová stránka
státního rozpočtu předchozího roku 2015 byla naplněna na 113,8 %, což představuje vzrůst oproti roku 2014 o 5 %.
Rozpočtové výdaje odpovídaly 99,9% plánovaného objemu, což představuje oproti r. 2014 nárůst o 5,6 %. Na národní
obranu bylo (oficiálně) vynaloženo 15,9 % celkových výdajů. Dalších 47,5 % výdajů směřovalo do budování národní
ekonomiky a 36,6 % výdajů bylo vynaloženo na vzdělání, lékařskou péči, sport, hudbu a umění.

Příjmy státního rozpočtu na r. 2016 by měly být oproti r. 2015 o 4,1 % vyšší. Výdaje rozpočtu na r. 2015 by měly vzrůst o
5,6 %, z toho výdaje na rozvoj těžkého a lehkého průmyslu o 4,8 %, na zemědělství o 4,3 %, na rybolov o 6,9 %, na rozvoj
hlavního města o 13,7 %, na lesnictví o 7,5 %, na rozvoj vědy a technologie o 5,2 %, na vzdělávání o 8,1 %, na
zdravotnictví o 3,8 %, na sport o 4,1 % a na kulturu o 7,4 %. Na národní obranu by mělo být oficiálně vynaloženo 15,8 %
rozpočtových výdajů.

Při zhodnocení rozpočtu na r. 2016 a schválení rozpočtu pro r. 2017 ministr financí Ki Kwang-ho sdělil, že příjmy do
státního rozpočtu převýšily původní plán o 2,1% a příjmy do místních rozpočtů překonaly očekávání o 14,3%. Státní
výdaje byly naplněny z 99,9%. Na obranu země bylo vynaloženo 15,8% celkových výdajů za r. 2016, výdaje na vědu a
technologické obory byly navýšeny o 5,5%. Celkem 48,3% veškerých výdajů připadlo na rozvoj státní ekonomiky,
s důrazem na stavebnictví, které zaznamenalo o 15,3% vyšší výdaje. Na vzdělávání, zdravotnictví, sporty, literaturu, umění
a „budování vyspělého socialistického národa“ připadlo 35,7% výdajů státního rozpočtu. Oproti r. 2016 se očekává
navýšení rozpočtu o 3,1%. KLDR již tradičně předpokládá navýšení příjmů v oblastech pronájmu nemovitostí (+2%),
transakční daně (+2,4%), soc. pojištění (+1,2%), státních podniků (+3,5%), kooperativních podniků (+1,6%), prodeje
nemovitostí (+1,1%) a speciálních ekonomických zón a ostatních zdrojů (+1,2%). Výdajová stránka státního rozpočtu se
navýší o 5,4%. Hlavními příjemci zdrojů budou věda, průmysl, lesnictví, zemědělství a rybolov. Výdaje na obranu zůstanou
na 15,8% rozpočtu. 2,6% výdajů bude vyhrazeno pro rozvoj Pchjongjangu.

Na národní obranu se každoročně oficiálně vynakládá pouze cca 16 % rozpočtu, tento údaj je však mnohými analytiky
zpochybňován a označován za značně podhodnocený, a to i ve vztahu ke kdysi zveřejněnému údaji vlády KLDR, že na
obranu vynakládá 570 mil. USD.

Pokud byla pravdivá informace, kterou podal bývalý tajemník Korejské strany práce Hwang Čang-jop, který uprchl v roce
1997 do KR a podal tuto informaci o době Kim Čong-ila, může Kim Čong-un stejně jako jeho otec osobně volně
disponovat až 20 % státního rozpočtu. Hwang Čang-jop rovněž sdělil, že pouze 30 % státního rozpočtu je určeno na
veřejné služby (tedy pro obyvatelstvo) a až 50 % je určeno pro činnost armády (oproti režimu uváděných max. 16 %).

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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Údaje týkající se platební bilance a devizových rezerv nejsou zveřejňovány.

V důsledku platební neschopnosti podniků se KLDR v minulosti v zahraničí zadlužila ve výši asi 12,5 mld. USD, z toho 40 %
vůči západním a 60 % vůči bývalým socialistickým zemím. Věřiteli jsou RF, ČLR, Švédsko, Írán, 140 západních bank (V.
Británie, Rakousko, Nový Zéland, Japonsko a další) a nadnárodní společnosti (např. Shell Oil Co.).

Ve věci dluhu vůči ČR došlo naposledy k jednání v roce 2010, ale se značně rozdílnými představami o vypořádání.
Severokorejská strana chtěla splatit pouze 5 %, a to navíc formou dodávek ženšenu, za výnos z něhož by ČR organizovala
školení a exkurse pro experty z KLDR v ČR. Dluh KLDR vůči ČR je ale ve srovnání s výše uvedenými sumami celkové
zadluženosti země pouze minimální.

V případě Ruska došlo k vyřešení dluhu ve výši 11 mld. USD, ze kterého RF velkoryse zcela odepsala cca 10 mld. USD a
zbylou část hodlá investovat v KLDR do energetiky, zdravotnictví, dopravní infrastruktury a dalších projektů, o jejichž
realizaci bude spolurozhodovat.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor v KLDR není principiálním zdrojem kapitálu pro rozvoj ekonomiky, protože socialisticky plánované
hospodářství je založeno na systému subvencí z centrálně řízených zdrojů. Nicméně bankovní sektor hraje důležitou roli,
protože centrální banka je pověřena tiskem peněz a s tím spojenou kontrolou oběhu místní měny. Bankovní systém KLDR
pracuje jako monobankovní, protože Central Bank of DPRK plní nejen funkci centrální banky, ale provádí i bankovní
podnikání společně s komerčními bankami tím, že poskytuje úvěry podnikům a přijímá depozita od fyzických i právních
osob. Centrální banka rovněž vydává předplacené karty označované jako Jonsong, které lze využívat k platbě ve
vybraných obchodech.

V roce 1984 vstoupil v platnost Joint-Venture Act, který povolil zakládání společných bankovních ústavů mezi KLDR a
korejskými rezidenty v zahraničí.

Mezi nejdůležitější bankovní instituce a pojišťovny v KLDR patří:

• státní banky: Central Bank of DPRK, Changwang Credit Bank, Credit bank of Korea, Foreign Trade Bank of DPRK,
International Industrial Development Bank, Korea Daesong Bank, Koryo Bank, Kumgang Bank

• společné banky: Korea Commercial Bank, Korea Joint Financial Co., Korea Joint Venture Bank, Korea Nagwon Joint
Financial Co., Korea Rakwon Joint Banking Co., Korea United Development Bank

• banky se zahraniční účastí: Daesong Credit Development Bank, Golden Triangle Bank
• pojišťovny: State Insurance Bureau, Korea National Insurance Co. (známá rovněž jako Korea Foreign Insurance Co.),

Korea International Insurance Co., Korea Mannyon Insurance Co.

Za stávajících podmínek je téměř nemožné stabilizovat měnu. Hlavními důvody jsou neschopnost průmyslu získat
exportem devizy, zadluženost země, politická nestabilita a neexistující přístup k mezinárodním kapitálovým trhům.
Zásadní obrat by mohlo přinést pouze zajištění transparentnosti ekonomiky, předkládaných věrohodných statistických
údajů, zavedení kontroly peněz v oběhu, zveřejnění údajů o dovozech a vývozech atd. Přes intenzivní asistenci UNDP v
oblasti statistiky však zatím nedošlo ke zlepšení situace; jde totiž o kroky mířící proti podstatě fungování režimu, který
naopak potřebuje vše utajit.

Problémem jsou nyní i sankční opatření. K 31. 3. 2016 EU mezi subjekty sankcí vůči KLDR přidala pojišťovnu Korea
National Insurance Corporation (KNIC), ze které do té doby na seznamu figurovala pouze její pobočka v Hamburku.
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V odůvodnění stojí, že KNIC „vytváří podstatné příjmy v cizí měně, jež by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím
s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení. Kromě toho je sídlo KNIC
v Pchjongjangu napojeno na kancelář 39 Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.“

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7.
února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria,
podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové
zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze
Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních
bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující
opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji
operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti
ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

EU transformovala opatření stanovená v rezoluci 2270 (2016) do unijního práva přijetím rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476
ze dne 31. března 2016 a nařízením Rady (EU) 2016/682 ze dne 29. dubna 2016. Ke dni 19. května přijala v rámci
autonomních opatření EU rozhodnutí, kterým došlo k rozšíření sankčního seznamu o 18 osob a 1 subjekt. Rezoluce RB
OSN 2321 z 30 listopadu 2016 byla do unijního práva transponována 27. února 2017.

Účty Severokorejců zmrazily v souladu s uplatňovanými zpřísněnými sankcemi vůči KLDR i čínské banky, vč. největší
Čínské průmyslové a obchodní banky (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC). Zastaveny jsou i všechny
transfery v zahraničních měnách přicházející či odcházející na účty se severokorejskými jmény.

1.7 Daňový systém

Všechny přímé daně byly v KLDR zrušeny v roce 1974. KLDR se tak stala první zemí na světě, která nemá přímé daňové
zatížení obyvatel. Výsledkem je, že obyvatelé KLDR jsou o to více přímo závislí na vládních službách. Vláda ale vybírá daň
z obratu ze všech transakcí mezi výrobci a prodejci. Poplatkům také podléhají farmáři za osivo, hnojiva, vodu na
zavlažování a vybavení. Spotřebitelé platí daň za vodu a další „komfort“. Není jasné, kolik odvádí oficiálně ze své sklizně
státu zemědělská družstva, tento údaj neexistuje, ale převládá názor, že je patrně pevně stanoveno množství plodin, které
v družstvu po žních připadne členům a jejich rodinným příslušníkům, a „zbytek“ se odvede do státních zdrojů. Odvodu
jsou podřízeni i soukromí pěstovatelé zemědělských plodin na pozemcích kolem svých obydlí.

Všichni zahraniční investoři jsou subjekty platby daní z příjmu, obratu, vlastnictví a místních daní. Ve čtyřech speciálních
ekonomických zónách ustanovených vládou jsou podnikové daně ve výši 14 %. Pro společnosti, přinášející moderní
technologie, výstavbu infrastruktury či podílející se rozvoji lehkého průmyslu, je tato daň 10 %. Rezidenti v KLDR musí
platit daně v rozmezí 4–20 %.

Podle právního rozboru zákona o zahraničních investicích (ZZI) v KLDR je jakýkoliv spor podřízen soudu/arbitrážní instituci
KLDR, ale může dojít k arbitrážnímu řízení v třetí zemi. Obdobné opatření je zahrnuto i v jiných zákonech, které se
dotýkají investic či podnikatelsko-ekonomických aktivit kapitálu z třetích zemí. Nicméně implementační zásady zákona o
zahraničních podnicích, zákona o joint-venture podnicích a opatření v pracovním zákoně dávají pouze možnost uplatnit
soudní řízení či arbitráž v KLDR a není v nich zmínka o řízení ve třetích zemích. Není zcela jasné, zda jsou zásady v ZZI
nadřazené ostatním souvisejícím zákonům. Navíc KLDR není signatářem žádné mezinárodní dohody o uznání a uplatnění
arbitrážních rozhodnutí, což dále zpochybňuje jakékoliv arbitrážní rozhodnutí ve třetí zemi. Šance na objektivní posouzení
případných sporů jsou tedy nejisté.
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Na počátku roku 2012 KLDR postupně přijala další dodatky a změny k zákonům o zahraničních investicích či jimi
souvisejících (Foreign Investment Bank Law, Foreign Investment Company Registration Law, Foreign Investment Company
Law, Foreign Tax Law, Foreign Investment Company Bankruptcy Law, Labor Law of Foreign Investment Company,
Financial Management Law of Foreign Investment Company a Fiscal Law of Foreign Investment Company). Podle změn
Foreign Investment Bank Law jsou investice/podniky v provozu přes deset let vyňaty z daně z příjmu ze zisku
shromážděném v prvním roce a Korejská centrální banka bude osvobozena od živnostenské daně z úrokových příjmů
shromážděných z půjček poskytnutých společnostem za výhodných podmínek. Zmíněný zákon reguloval výjimky daní z
obratu, ale nikoliv živnostenskou daň. Zákon o investicích zahraničních společností a zákon daních zahraničních
společností určovaly, že od dvou do deseti procent zisku bude směřováno zahraniční společností do služeb a výstavby. Z
předchozího znění Foreign Investment Bank Law byl rovněž vypuštěn limit daňové výjimky padesáti procent pro další dva
roky společnostem, které jsou v provozu přes deset let.

Foreign Investment Bank Law obsahuje 5 kapitol a 32 článků, přičemž zahrnuje kategorizaci a specifikaci pro oblast
založení zahraniční investiční banky, vlastnická práva a samosprávnost vedení společnosti.

Labor law of Foreign Investment Company prošel rovněž na začátku roku 2012 novelizací a nyní obsahuje 8 kapitol a
51 článků ve věci najímání pracovních sil a pracovně-právního vztahu, definuje mj. také dobu odpočinku včetně sociální
ochrany a pojištění.

KLDR oficiálně uvádí, že změny investičních zákonů proběhly postupně v roce 1992, 1999, 2004 a v roce 2012, což v praxi
téměř odpovídá analýze hodnocení hospodářství v cyklu pěti let a přijetí následných kroků.

Zákony o zahraničních investicích a podnikatelských aktivitách:

• www.novexcn.com
• www.korea-dpr.com
• www.kcckp.net

Internetové odkazy:

• Bank of Korea
• Korea Institute for International Economic Policy
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2. Zahraniční obchod a investice
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

Zahraniční obchod KLDR se v posledních letech přeorientoval především na obchodní výměnu s ČLR, která je však výrazně
kvalitativně nevyrovnaná a i v rámci vedení KLDR má tato jednostranná závislost patrně své odpůrce. Nicméně KLDR není
schopna svůj obchod diverzifikovat. Obchod s ČLR tak představuje v současné době kolem 80 % zahraničního obchodu
KLDR. KLDR se i přes některé dílčí úspěchy exportu výrobků s vyšší přidanou hodnotou z důvodu zaostalého hospodářství
nadále orientuje především na export uhlí a železných rud. Naproti tomu ČLR importuje do KLDR čím dál více
průmyslových výrobků s vyšší přidanou hodnotou včetně běžného spotřebního zboží. Obchod KLDR s Čínou za první
čtvrtletí 2016 meziročně (tj. v porovnání s prvním kvartálem roku 2015) vzrostl o 12,7 % na hodnotu 7,79 mld. Juanů (tj.
1,2 mld. USD). Příčinou tohoto růstu je významné zvýšení exportů Číny do KLDR, které při růstu 14,7 % dosáhly 3,96 mld.
Juanů. Import Číny z KLDR vzrostl o 10,8 % na hodnotu 3,83 mld. Juanů. Mezi hlavními vývozními artikly Číny do KLDR
byla v tomto období strojní zařízení, elektronika, zemědělská produkce a zboží náročné na lidský kapitál, oproti tomu
dovozy z KLDR tvořily tradičně především uhlí a železná ruda. Důvodem relativně významného nárůstu vzájemné
obchodní výměny v prvním kvartálu 2016 mohla být očekávaná omezení kvůli následně zaváděným sankcím. Rezoluce RB
OSN 2270 z listopadu 2016 zavedla přísné limity pro dovoz uhlí z KLDR, které měly za cíl omezit přísun valut užívaných
pro rozvoj jaderného a raketového programu země, podle odhadů o 60%. Od února 2017 Čína přestala vykupovat
severokorejské uhlí, neboť stanovený limit (400 mil. USD nebo 7,5 mil. tun) naplnila již během ledna.

Obchodní „výměna“ s KR donedávna existovala v podstatě z důvodu aktivit společného průmyslového komplexu
Kaesong, kde KLDR poskytovala pozemky a levnou pracovní sílu, byť do KLDR nesměrovalo žádné zboží tam vyrobené.
KR však průmyslovou zónu na základě rozhodnutí z 10. února 2016 uzavřela (jednalo se o jednostranné opatření KR
přijaté v reakci na jaderný test a test rakety dlouhého doletu, které KLDR provedla na začátku r. 2016).

KLDR obecně dováží vedle dopravních prostředků, elektroniky a strojních zařízení také potraviny.

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

Zahraniční obchod KLDR se od r. 1990 v důsledku dezintegrace bývalého socialistického bloku a vlastních ekonomických
problémů až do r. 2010 trvale snižoval. Největšího propadu dosáhl v r. 1998, kdy obchodní výměna dosáhla jen 1,4 mld.
USD. Teprve v následujících letech díky přílivu valut, zahraniční pomoci a realizaci projektů společně s Korejskou
republikou se obchodní výměna znovu začala zvyšovat. Obchodní bilance KLDR je dlouhodobě pasivní a prohlubuje se
závislost na ČLR, přestože vedení KLDR se snaží o diverzifikaci obchodních partnerů.

Zahraniční obchod bez mezikorejského obchodu (v miliardách USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Export 1,51 2,79 2,69 3,21 3,16 2,7

Import 2,66 3,53 4,21 4,13 4,45 3,56

Saldo -1,15 -0,74 -1,52 -0,92 -1,29 -0,86

Obrat 4,71 6,32 6,9 7,34 7,61 6,25

Zdroj: Bank of Korea

V roce 2014 činil obrat zahraničního obchodu podle odhadů Bank of Korea 7,61 mld. USD. Vývoz poklesl meziročně o 1,7
% na 3,16 mld. USD. Největších změn oproti předchozímu roku dostály vývozy produktů minerálního původu, které klesly
o 17,1 % a vývozy textilu, které naopak vzrostly o nezanedbatelných 24,7 %. Celkové dovozy KLDR za rok 2014 oproti
tomu meziročně vzrostly, a to o 7,8 % na 4,45 mld. USD. Na tomto růstu se podílely zejména nárůsty dovozů strojů
(nárůst o 27,1 %) a textilu (nárůst o 14,6 %). Současný meziroční pokles vývozů a nárůst dovozů přispěly ke zhoršení
celkové obchodní bilance KLDR z -0,92 mld. USD v roce 2013 na -1,29 mld. USD v roce 2014. V r. 2015 došlo k mírnému
navýšení vývozu textilu (5,3%), zatímco minerály, hlavní vývozní artikl KLDR, zaznamenaly pokles 14,7%. Podobně se
propadl i dovoz minerálů, a to o 34,2%, dovoz textilií rovněž poklesl o 15,9%.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním severokorejským obchodním partnerem byla i v roce 2014 (nepočítaje Korejskou republiku) Čína. EU se postupně
v žebříčku obchodních partnerů KLDR „propadá“. Zatímco ještě v roce 2012 byla na 7. místě, v roce 2014 se hodnotou
vzájemného obchodu s KLDR dostává až na 11. místo.

Obchod KLDR s Čínou dosáhl v r. 2014 obratu 4,861 mld. EUR. Z toho vývoz KLDR do Číny představoval 1,944 mld. EUR,
zatímco dovozy z Číny celých 2,917 mld. EUR. KLDR tak měla s Čínou záporné obchodní saldo ve výši téměř jedné
miliardy EUR. Důležité je povšimnout si rovněž podílu obchodu s Čínou na celkovém zahraničním obchodu KLDR. Ten
v roce 2014 představoval 78,9 %, zatímco ještě v roce 2012 se jednalo o „pouhých“ 68,2 %. KLDR se tak nedaří svůj
zahraniční obchod z hlediska teritoriální struktury diverzifikovat, naopak se její závislost na Číně čím dál více prohlubuje.
Rekordního obratu dosáhl vzájemný obchod KLDR s Čínou v roce 2013, kdy po meziročním nárůstu o 10,4 % dosáhl
hodnoty 5,095 mld. EUR. Zajímavým jevem je pokles dovozů mobilních telefonů z Číny v r. 2013 o 25 %. V roce 2014 se
jedná o meziroční pokles o téměř 5 %. Předchozí odhady hovoří o dalším poklesu za rok 2015, tentokrát meziročně až o
15 %. V září 2015 přitom byla za účelem podpory severokorejského exportu uhlí otevřena mezi KLDR a Čínou námořní
cesta a Čína též zavedla vysokorychlostní železniční spojení mezi městy Dandong (při hranicích s KLDR) a Shenyang
(hlavní město čínské provincie Liaoning). K dalšímu rozvoji vzájemných ekonomických vztahů mělo napomoci i otevření
pohraniční obchodní zóny Guomenwan v říjnu 2015. Nezanedbatelný nárůst vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi
v prvním čtvrtletí roku 2016 je však připisován spíše snahou předzásobit se před očekávaným zavedením zpřísněných
mezinárodních sankcí vůči KLDR. V další období se tak očekává opět spíše další pokles vzájemné obchodní výměny.
Obchod mezi oběma zeměmi zůstává soustředěn na komodity. Hlavní položky vývozu KLDR jsou antracitové uhlí a
železná ruda, hlavní položkou dovozu jsou topné oleje.

Mezinárodní obchod KLDR – hlavní obchodní partneři (2016)

pořadí stát hodnota v mil. EUR podíl v %
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1 Čína 5 368 49,4

2 Singapur 4 788 44,0

3 Indie 127 1,2

4 Filipíny 77 0,7

5 Rusko 75 0,7

6 Thajsko 47 0,4

7 Pákistán 41 0,4

8 Burkina Faso 29 0,3

9 EU 28 28 0,3

10 Dominikánská republika 17 0,2

Svět celkem 10 869 100,0

Zdroj: Evropská komise

Začátky obchodní výměny KLDR s Korejskou republikou se datují k roku 1988. Od roku 1998 (tzv. sunshine policy) byl
zřetelný výrazný nárůst mezikorejské obchodní výměny, která navzdory provokacím ze strany KLDR v roce 2010
pokračovala, a to především díky investicím v průmyslové zóně Kaesong. V r. 2011 došlo k mírnému poklesu vzájemné
výměny, ale v r. 2012 pokračovala v rostoucí tendenci, nehledě na zhoršení celkových mezikorejských vztahů a navýšení
obchodu KLDR s ČLR.

K zásadnímu meziročnímu poklesu o 42 % došlo následně v roce 2013, a to z důvodu pět měsíců trvajícího zavření
průmyslové zóny Kaesong. Hodnota obchodu ve výši 1 135,9 mld. USD byla nejnižší od roku 2005, kdy celkový obrat
dosahoval 1,06 mld. USD. Průmyslový komplex byl uzavřen na počátku dubna 2013 poté, co KLDR stáhla veškeré své
pracovníky, zaměstnané ve 123 firmách KR. Otevřen byl v září 2013 po souhlasu Pchjongjangu a jeho příslibu, že nebude
podobný krok v budoucnu opakovat.

V roce 2014 pak došlo k raketovému růstu mezikorejského obchodu. Jeho hodnota dosáhla více než dvojnásobku
hodnoty roku 2013 a i v porovnání s rokem 2012, představujícím do té doby historické maximum, vzrostl obrat vzájemné
obchodní výměny o 19 %. Hlavními položkami vzájemného obchodu KLDR a KR, které stály i za nárůstem celkové
výměny, jsou především elektronika a textilní výrobky.

K 10. únoru 2016 ovšem byla průmyslová zóna Kaesong opětovně uzavřena, tentokrát na popud KR, která přistoupila k
uzavření zóny coby jednomu z jednostranných opatření v nesouhlas s jaderným testem a testem rakety dlouhého doletu,
které provedla KLDR na začátku ledna, resp. února t.r. V souvislosti s tím i přijetím dalších sankčních opatření je tedy
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možné očekávat opětovný pokles obchodu mezi KLDR a KR.

Obchod mezi KLDR a KR (mil. USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

z KR do KLDR 868,3 800,2 897,2 520,6 1 136,4 1 259,0

z KLDR do KR 1 043,9 913,7 1 074,0 615,2 1 206,2 1 452,3

Celkem 1 912,2 1 713,9 1 971,1 1 135,9 2 342,6 2 711,3

zdroj: Bank of Korea

Obchodní výměna EU s KLDR má spíše klesající tendenci, vzhledem k nízkým objemům celkové výměny nejsou
překvapující i relativně významné procentuální výkyvy. V roce 2015 dosahoval vzájemný obchod obratu 30 mil. EUR, na
kterých se podílely vývozy EU do KLDR výší 19 mil. EUR a dovozy EU z KLDR výší 11 mil. EUR.

EU z KLDR dováží především stroje a přepravní zařízení (v roce 2015 v hodnotě 5 mil. EUR) a chemikálie a příbuzné
výrobky (4 mil. EUR), přičemž některé položky mají velmi pravděpodobně původ v průmyslové zóně Kaesong. EU
exportuje chemikálie a příbuzné výrobky (6 mil. EUR), stroje a přepravní zařízení (5 mil. EUR), potraviny a živá zvířata (2
mil. EUR), spotřební zboží (2 mil. EUR) a nápoje a tabák (2 mil. EUR).

Největším dlouhodobým obchodním partnerem KLDR je v rámci zemí EU Německo. V roce 2015 exportovalo do KLDR
zboží v hodnotě 7,299 mil. EUR a importovalo zboží v hodnotě 4,745 mil. EUR. Nutno říci, že oproti roku 2012 se jedná o
značné snížení objemu obchodu – tehdejší vývozy Německa byly ve výši 19,65 mil. EUR a dovozy 12,05 mil. EUR (údaje
statistického úřadu DE).

Obchodní bilance EU s KLDR (mil. EUR, %)

Import Meziroční
nárůst

Export Meziroční
nárůst

Bilance Obchodní
výměna

2007 63 -59,3 59 -53,8 -4 121

2008 111 77,6 96 63,0 -16 207

2009 51 -54,2 73 -23,7 22 124

2010 99 94,8 68 -6,8 -31 167

2011 117 17,7 42 -38,0 -75 159
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2012 23 -80,2 48 13,0 24 71

2013 117 407,5 29 -39,1 -88 146

2014 17 -85,7 18 -39,5 1 34

2015 11 -33,1 19 9,4 8 30

2016 6 -49,7 22 13,6 16 27

Zdroj: Evropská komise

S ohledem na aktivity KLDR v rámci vývoje ZHN včetně jejich nosičů Evropská komise omezuje vstup vyjmenovaných osob
pod sankcemi na území států Schengenské úmluvy a obchodování s některými osobami a subjekty z KLDR.

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7.
února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria,
podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové
zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze
Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních
bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující
opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji
operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti
ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

EU transformovala opatření stanovená v rezoluci 2270 (2016) do unijního práva přijetím rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476
ze dne 31. března 2016 a nařízením Rady (EU) 2016/682 ze dne 29. dubna 2016. Ke dni 19. května přijala v rámci
autonomních opatření EU rozhodnutí, kterým došlo k rozšíření sankčního seznamu o 18 osob a 1 subjekt, a pokračuje ve
finalizaci právních aktů s dalšími autonomními opatřeními. EU pravidelně pokračuje v transponování sankcí RB OSN –
v současné době sankční režim vůči KLDR zakazuje ČS EU investice v KLDR, čímž neponechává prostor pro rozvoj
vzájemného obchodu a zcela znemožňuje soukromou obchodní aktivitu v KLDR.

2.3 Komoditní struktura

Mezi hlavní exportní komodity KLDR patří nerostné suroviny (zejména uhlí a železná ruda, ale i vzácné kovy), mořské
produkty, strojírenské výrobky, textil a částečně i hutnické výrobky a chemie. KLDR dováží zejména ropu, koksovatelné
uhlí, topné oleje, elektroniku, stroje a zařízení, spotřební zboží a obiloviny. U uhlí a dalších nerostných surovin však lze
podobně jako dříve u zbraňových systémů očekávat pokles vývozů z důvodu uplatňování zpřísněných sankčních opatření.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V KLDR v současné době existuje na 26 zvláštních ekonomických zón. Mezi nejznámější a nejúspěšnější z nich patří
průmyslový komplex Kaesong na hranicích s Jižní Koreou a nejstarší zvláštní ekonomická zóna Rason. Ostatní zóny jsou
spíše menší a nedaří se jim příliš lákat zahraniční investory. O ne příliš velké úspěšnosti těchto projektů svědčí skutečnost,
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že i komplex Kaesong je od února 2016 opětovně uzavřen a rozvoj zóny Rason od roku 2013 stagnuje. KLDR však přesto
pokračuje v otevírání nových zón – v roce 2015 byly nově vyhlášeny Zvláštní zóna pro mezinárodní cestovní ruch Mubong
v obci Samjiyon a ekonomická zóna Kyongwon v Ryudasom-ri.

Průmyslový komplex Kaesong

Průmyslový komplex Kaesong (KIC – Kaesong Industrial Complex) byl otevřen v roce 2004 přímo u demilitarizované zóny
na území KLDR. V r. 2012 zde 123 společností z KR zaměstnávalo 53 507 severokorejských dělníků a bylo vyprodukováno
zboží v hodnotě 470 mil. USD. Kapacita KIC s ohledem na rozlohu a předpřipravenou infrastrukturu je dvakrát až třikrát
větší, bouřlivý rozvoj se však z důvodu ochlazení vztahů zpomalil a v dubnu 2013 KLDR jednostranně provoz zastavila. K
jeho obnovení došlo až od září 2013. V únoru 2016 však byl KIC opět uzavřen, tentokrát z popudu KR.

Produkty vyráběné v KIC jsou rozmanité: oblečení a textil (71 společností), kuchyňské příslušenství (4 společnosti),
automobilové součástky (2 společnosti), polovodiče (2 společnosti), kazety do tiskáren (1 společnost) atd. KR a KLDR se
snaží přilákat do této zóny i další zahraniční investory. Za tímto účelem bylo dne 12. září 2014 v rámci Administrativní
agentury KIC otevřeno Centrum pro podporu zahraničních investic s cílem propagovat KIC a poskytovat konzultační
služby potenciálním zahraničním investorům.

KIC je pro KR (a rovněž USA) politicky poněkud sporným projektem, který na jedné straně pomáhá udržet stabilitu na
Korejském poloostrově, ale na straně druhé je nezanedbatelným zdrojem příjmů pro režim KLDR (za rok 2015 se mělo
jednat o 120 mil. USD). Jedná se sice o peníze vyplácené na mzdy, ty však firmy platí přímo státu, který si už řeší
odměňování zaměstnanců po svém. Zejména s ohledem na tuto skutečnost přistoupila KR dne 10. února 2016
k rozhodnutí KIC uzavřít. Jednalo se o jednostranné omezující opatření přijaté KR v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR
z počátku ledna a test rakety dlouhodobého doletu z počátku února 2016.

Statistiky pro průmyslový komplex Kaesong

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.3

Počet
KR firem

93 117 121 123 123 123 125 124

Počet KLDR
pracovníků

38 931 42 561 46 284 49 866 53 448 52 329 53 947 54 060

Počet
KR pracovníků

1 055 935 804 776 786 751 815 805

Roční
produkce

(mil.
USD)

251 256 323 402 470 224 470 136

Zdroj: Ministerstvo znovusjednocení KR

Zvláštní ekonomická zóna Rason
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Nejstarší severokorejská speciální ekonomická zóna Rason umístěná v severovýchodní části KLDR (města Rajin a
Sonbong) poblíž hranic s Čínou a Ruskem byla založena v roce 1991. Během pětadvaceti let své existence však zóna v
zásadě nepřilákala žádné významné investice v důsledku nedostatečného zájmu soukromých subjektů a chybějící
významnější podpory vedení KLDR. Základní příčina neúspěchu na rozdíl od rychle se rozvíjejících zón v Číně byla v tom,
že v ČLR byla uskutečněna řada dalších ekonomických reforem, zatímco v KLDR byly nabídnuty jen menší daně a levná
pracovní síla. Spíše ze strategických důvodů o zónu začaly projevovat zájem ruské a čínské společnosti, které si
dlouhodobě pronajaly dva z pěti přístavních mol a začaly masivněji investovat do dopravní infrastruktury. Získaly tak
nejen celoročně využitelný přístav, ale Čína navíc ještě přístup k Japonskému moři, který je součástí ambiciózního
čínského plánu při rozvoji provincie Jilin. Číně to dává velkou příležitost k rozvoji této méně rozvinuté severovýchodní
oblasti, hlavně díky očekávanému růstu obchodu s Japonskem. Rozvoj transportních možností mezi severokorejskou
zónou Rason a čínskou provincií Jilin včetně několika kroků k zabezpečení energetických dodávek do této oblasti indikují
vážný zájem ČLR.

V září 2013 došlo ke zprovoznění železniční trati mezi RF (město Chasan), zónou Rason a severokorejským přístavem
Rajin. Podle společného korejsko-ruského projektu bude RF využívat železnici a přístav pro přepravu ruského uhlí do ČLR.
Ke změně původního projektu došlo poté, co KR odstoupila od záměru přepravovat kontejnery z KR do Rajinu a následně
po železnici do Ruska a Evropy.

Od roku 2013 však další rozvoj zóny opět stagnuje. Největším projektem zde je v současnosti renovace mostu Quanhe –
Wonjong, spojujícího Rason s čínským městem Hunchun. Projekt byl plánován na rok 2016. Plány na zavedení elektrické
energie z Hunchun však byly v roce 2013 po jaderném testu KLDR odloženy. V zóně Rason působilo koncem roku 2015 na
129 zahraničních firem. Během roku 2014 se však podmínky působení firem v zóně Rason výrazně zhoršily (zpřísněné
kontroly na hranicích, omezení prodeje benzínu a dodávek elektřiny) a v prosinci 2015 byl i zaveden poplatek za vstup do
zóny.

V zásadě celá KLDR, nejenom zóna Rason, potřebuje úspěšné „příběhy“ zahraničních investic, kterých je prozatím
minimálně. Usilovná propagace „úspěchů“ Orascomu vedením KLDR (dosažených za poněkud podivných, tajemných a
obtížně přenositelných podmínek osobní přízně bývalého vůdce Kim Čong-ila) se však nezdá být pro potenciální
zahraniční investory stále dostatečně zajímavá. Krom toho se i Orascom (egyptská firma v oblasti telekomunikací, která se
v KLDR podílí na vedení joint-venture podniku Koryolink – poskytovatel telekomunikačních služeb) od konce roku 2015
potýká s problémy (zejm. kvůli vzniku státem řízeného konkurence, problémům s repatriací zisků apod.).

Další zvláštní ekonomické zóny

KLDR se snaží rozšířit počet zvláštních ekonomických zón (ZEZ) o Nampo (přístav cca 60 km od Pchjongjangu), Haeju (jih)
a Sinuiju (provincie Severní Pyongan). Jde však zatím pouze o úvahy, v realitě neexistují v tomto směru žádné náznaky, že
by docházelo k realizaci.

Počátkem roku 2013 byl oznámen záměr zřídit jednu ZEZ v každé z provincií KLDR, v červenci 2014 zase 6 jiných
ekonomických zón, včetně hlavního města Pchjongjangu a oblasti poblíž hranice s KR. Zatím však není vidět žádné
známky realizace těchto záměrů.

Nedošlo ani k velkému pokroku v budování již předtím uzákoněných dvou ZEZ společně s Čínou na ostrovech v ústí
hraniční řeky Yalu (v okolí měst Dandong – ČLR – a Sinuiju v KLDR). Pohraniční obchodní zóna Guomenwan v Dandongu
byla přes její dokončení již o dva roky dříve otevřena až v říjnu 2015. Jejím účelem má být podpora obchodu KLDR
s Číňany žijícími do 20 km od hranic prostřednictvím snížení cel na nízkoobjemové obchody. V zóně Sinuiju Čína postavila
koncem roku 2014 most přes řeku Jalu, nicméně KLDR nebyla pro nový hraniční přechod stále schopná vybudovat
potřebnou související administrativní a dopravní infrastrukturu.
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V roce 2014 byla vyhlášena zvláštní ekonomická zóna Wonsan – Mt. Kumgang na jihovýchodě KLDR. Jedná se o jediný
projekt tohoto typu, který oficiálně navštívil i vůdce Kim Čong-un. Zóna je zaměřená na cestovní ruch. Začátkem roku
2015 byla založena korporace pro rozvoj zóny Wonsan, jejímž účelem je lákat do zóny zahraniční investice. Cíl KLDR
přilákat do zóny milion turistů ročně a do roku 2020 zvýšit tento počet na dva miliony však zůstává vzhledem
k podmínkám stanoveným KLDR nereálným.

V roce 2015 byly dále vyhlášeny Zvláštní zóna pro mezinárodní cestovní ruch Mubong v obci Samjiyon (asi 37 km od hory
Paektu) a ekonomická zóna Kyongwon v Ryudasom-ri poblíž hranic s Čínou (Hunchun), z nichž ovšem ani jedna doposud
nejeví známky fungování.

Problémy jasně převažují nad úspěchy v této sféře a vše je způsobenou neochotou vedení KLDR otevřít ekonomiku
investicím na základě mezinárodně platných principů, a nikoliv jejich vlastních, které nepředstavují skutečnou ochranu
zahraničních (ani čínských!) investic.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investiční klima je nepříznivé a riskantní, o čemž výmluvně svědčí Index ekonomické svobody, uveřejňovaný pravidelně
think-tankem Heritage Foundation. V něm se KLDR v roce 2016 opětovně umístila na posledním 178. místě ve světě. Před
KLDR figurují Kuba, která má celkový počet bodů 29,8, Venezuela (s počtem 33,7 b.) a Zimbabwe (38,2 b.), přičemž KLDR
byla ohodnocena pouze 2,3 body. Pro srovnání lze uvést, že v témže srovnávacím indexu zaujímá KR 27. místo se 71,7
body a ČR je na 21. místě se 73,2 body. Investice v KLDR je zatím riskantním podnikem, relativně zajímavý by mohl být
barterový obchod, outsourcing v oblasti služeb, jako je programování, tvorba databází, vývoj softwaru, animátorská studia
atp. Nicméně jakýkoliv druh podnikání je nadále vysoce rizikový. KLDR ve snaze přilákat zahraniční kapitál provedla
několik legislativních změn, ale vynutitelnost práva za stávajících podmínek by mohla být pro soukromého investora
neřešitelným problémem. Nejistotu ještě zvyšuje pokračující klima militarizované a centrálně plánované ekonomiky a
zčásti také probíhající změny v nejvyšším vedení země. V současné době jsou navíc investice značně komplikované
zpřísněnými mezinárodními sankcemi, přijatými vůči KLDR v březnu 2016 v reakci na její čtvrtý jaderný test a test rakety
dlouhého doletu z počátku roku. Zpřísňování sankcí pokračuje s každou výraznou provokací KLDR a do budoucna není
důvod předpokládat změnu.

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

KLDR přijala v r. 1984 první zákon o společných podnicích, který otevřel cestu zahraničním investorům. Tento zákon byl
aktualizován v roce 1991. Legislativní předpis je založen na čínském modelu včetně daňových a jiných úlev pro zahraniční
investory. V roce 2004 byla založena obchodní komora (Chamber of Commerce), která spravuje zahraniční obchod. Od té
doby KLDR přijala již cca 60 zákonů a nařízení usnadňujících příliv zahraničních investic a vytvořila i zvláštní
administrativní zóny (Free Trade District Act). V těchto zónách je nabízeno nižší zdanění. V březnu 2012 vláda KLDR
odsouhlasila dodatky k zákonu o zahraničních investicích, který částečně vyslyšel kritiku původního zákona.

V KLDR působí přes 200 společných podniků se zahraniční účastí (ČLR) v hodnotě cca 400 mil. USD. Dále je zde několik
desítek společných podniků s účastí korejských krajanů z Japonska.

Větší dynamice zahraničních investic v KLDR obecně brání samotný ekonomický systém, nedostatky v zákoně o
společných podnicích, nedokonalá infrastruktura a špatné zásobování energií a surovinami. Základní překážkou je i
politický systém, který svou válečnickou rétorikou odrazuje zahraniční investory.
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Komplikací pro další investice jsou i zpřísněné mezinárodní sankce, přijaté Radou bezpečnosti OSN v rámci rezoluce č.
2270 (2016) v březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR a její test rakety dlouhého doletu z počátku roku.
Občanům i dalším entitám z EU byly investice do KLDR přímo zakázány autonomními opatřeními EU, přijmutými nad
rámec transpozice opatření stanovených v rámci rezoluce RB OSN č. 2270 (2016).

Znění jednotlivých zákonů v oblasti investování a zakládání podniků se zahraniční účastí.
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3. Vztahy země s EU
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

EU pokračuje ve vztahu ke KLDR v politice „critical engagement“ prostřednictvím podpory:

• - míru a bezpečnosti na Korejské poloostrově
• - nešíření jaderných zbraní
• - lidských práv

EU podporuje mezinárodní úsilí směřující k zajištění míru a stability na Korejském poloostrově, a to prostřednictvím
dialogu zainteresovaných stran. EU poskytuje zemi humanitární pomoc prostřednictvím svých European Union
Programme Support Units (EUPS), kterých v KLDR působí celkem 7. EU také apeluje na dodržování lidských práv v zemi a
v současné době uplatňuje vůči KLDR omezující opatření cílící k ukončení dalšího vývoje jaderných zbraní. Humanitární
oblast poskytuje prostor pro angažmá českých firem.

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

EU v zemi nemá zastoupení. Z členských států EU mají v Pchjongjangu své zastupitelské úřady Bulharsko, Česká republika,
Německo, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie, které se střídají v půlročních intervalech ve vedení místního
předsednictví EU. V první polovině r. 2017 vykonává předsednictví Polsko.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Největším dlouhodobým obchodním partnerem KLDR je v rámci zemí EU Německo. V roce 2015 exportovalo do KLDR
zboží v hodnotě 7,299 mil. EUR a importovalo zboží v hodnotě 4,745 mil. EUR. Nutno říci, že oproti roku 2012 se jedná o
značné snížení objemu obchodu – tehdejší vývozy Německa byly ve výši 19,65 mil. EUR a dovozy 12,05 mil. EUR (údaje
statistického úřadu DE).

EU z KLDR dováží především stroje a přepravní zařízení (v roce 2015 v hodnotě 5 mil. EUR) a chemikálie a příbuzné
výrobky (4 mil. EUR), přičemž některé položky mají velmi pravděpodobně původ v průmyslové zóně Kaesong. EU
exportuje chemikálie a příbuzné výrobky (6 mil. EUR), stroje a přepravní zařízení (5 mil. EUR), potraviny a živá zvířata (2
mil. EUR), spotřební zboží (2 mil. EUR) a nápoje a tabák (2 mil. EUR).

Obchodní výměna EU s KLDR má spíše klesající tendenci, vzhledem k nízkým objemům celkové výměny nejsou
překvapující i relativně významné procentuální výkyvy. V roce 2015 dosahoval vzájemný obchod obratu 30 mil. EUR, na
kterých se podílely vývozy EU do KLDR výší 19 mil. EUR a dovozy EU z KLDR výší 11 mil. EUR.

Obchodní bilance EU s KLDR (mil. EUR, %)
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Import Meziroční
nárůst

Export Meziroční
nárůst

Bilance Obchodní
výměna

2007 63 -59,3 59 -53,8 -4 121

2008 111 77,6 96 63,0 -16 207

2009 51 -54,2 73 -23,7 22 124

2010 99 94,8 68 -6,8 -31 167

2011 117 17,7 42 -38,0 -75 159

2012 23 -80,2 48 13,0 24 71

2013 117 407,5 29 -39,1 -88 146

2014 17 -85,7 18 -39,5 1 34

2015 11 -33,8 19 8,3 8 30

2016 6 -49,7 22 13,6 16 27

Zdroj: Evropská komise

S ohledem na aktivity KLDR v rámci vývoje ZHN včetně jejich nosičů Evropská komise omezuje vstup vyjmenovaných osob
pod sankcemi na území států Schengenské úmluvy a obchodování s některými osobami a subjekty z KLDR.

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7.
února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria,
podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové
zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze
Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních
bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující
opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji
operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti
ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje KLDR od roku 1995 humanitární a potravinovou pomoc. Většina projektů, které v současnosti (pod
hlavičkou Evropské komise) financuje, je zaměřena na potravinovou bezpečnost, zdraví, vodu a asanaci, s primárním
zacílením na nejzranitelnější část populace KLDR. Projekty vykonávají partneři EU, z nichž někteří mají v KLDR svá
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zastoupení. Vedle EU v zemi mají vlastní rozvojové a humanitární projekty i některé členské státy EU. Od roku 1995
poskytla EU zemi pomoc v celkové výši více než 366 milionů EUR. Rozpočet jednotek EUPS se na každý rok pohybuje
v řádu desítek milionů EUR, a zároveň postupně narůstá prostor pro spolupráci vzhledem k vstřícnějšímu postoji místních
orgánů a upřímnému zájmu o zahraniční pomoc na lokální úrovni. Zde by se mohli v rámci EU spolupráce prosadit i
relevantní české firmy.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

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

Vzájemný obchodní obrat je velmi nízký, zejména podstatné navýšení exportu nelze v nejbližším období očekávat. Hlavní
příčinou je insolvence severokorejských partnerů, mizivá koupěschopnost obyvatelstva, špatné zkušenosti s plněním
závazků, konkurence laciných výrobků ze sousední Číny a konečně trvající mezinárodní sankce vůči KLDR. V případě ČR je
navíc důležitým negativním faktorem nepojistitelnost vývozů do KLDR.

Obchodní výměna mezi ČR a KLDR zůstává zanedbatelná. Za rok 2016 činil import z KLDR 209,000 USD (textil a malé
elektronické komponenty), export pouhých 5,000 USD (motorové součástky do vznětových motorů). Za Q1 2017 ČR
vyvezla do KLDR zboží v hodnotě pouze cca 1,000 USD (výhradně alkohol, tj. pivo, víno, likéry), z KLDR se za stejné období
dovezlo zboží za 517,000 USD (z větší části tavená magnézie a další chemické produkty, polyetyleny, drobné textilní
výrobky)

Obchodní výměna ČR – KLDR (v tis. USD)

v tis.

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

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

1993 24 927 45. - 1 183 91. - 26 110 53. - 23 744

1994 3 915 85. 15,7 735 100. 62,1 4 650 96. 17,8 3 180

1995 3 475 95. 88,8 763 103. 103,8 4 238 106. 91,1 2 712

1996 1 815 113. 52,2 999 107. 130,9 2 814 116. 66,4 816

1997 209 149. 11,5 1 068 107. 106,9 1 277 125. 45,4 -859
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1998 120 160. 57,4 647 113. 60,6 767 145. 60,1 -527

1999 1 389 108. 12x 482 118. 74,5 1 871 121. 243,9 907

2000 3 061 97. 220,4 182 136. 37,8 3 243 112. 173,3 2 879

2001 376 141. 12,3 513 118. 281,9 889 140. 27,4 -137

2002 533 140. 141,8 889 107. 173,3 1 422 131. 160,0 -356

2003 282 145. 52,9 2 737 97. 307,9 3 019 113. 212,3 -2 455

2004 2 465 117. 874,1 10 076 79. 368,1 12 541 94. 415,4 -7 611

2005 372 156. 15,1 4 117 100. 40,9 4 489 125. 35,8 -3 745

2006 1 411 130. 379,3 3 424 102. 83,2 4 835 129. 107,7 -2 013

2007 102 183. 7,2 4 929 99. 144,0 5 031 131. 104,1 -4 827

2008 128 178. 125,5 8 489 96. 172,2 8 617 124. 171,3 -8 361

2009 46 189. 35,9 7 578 91. 89,3 7 624 124. 88,5 -7 532

2010 14 197. 30,4 4 138 101. 54,6 4 152 136. 54,5 -4 124

2011 83 189. 592,9 7 335 94. 177,3 7 418 125. 178,7 -7 252

2012 85 191. 102,4 2 379 114. 32,4 2 464 156. 33,2 -2 294

2013 187 180. 220,0 12 259 88. 515,3 12 446 118. 505,1 -12 072

2014 100 189. 53,5 6 381 102. 52,1 6 481 134. 52,1 -6 281

2015 7 209. 7,0 230 159. 3,6 237 195. 3,7 -223

2016 5 216. 71,4 125 176. 54,3 130 202. 54,9 -120

Zdroj:
MPO ČR
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Hlavní položky dovozu: integrované obvody, počítačové součástky, tkalcovské stavy, drobný textil a tkaniny, kovové
výrobky (z válcované oceli), automobily, telefony, chemické výrobky a chemikálie (lysin, estery, soli, kopolymery,
polyacetaly, polyethyleny, polovodiče, tavená magnézie)

Hlavní položky vývozu: mechanické výrobky, kotle, nářadí (vrtačky, frézy), TV, obuv, autobusy, tramvaje, traktory,
květinářské výrobky, hygienické výrobky, alkohol

Utlumení obchodu se s největší pravděpodobností projeví ještě intenzivněji v dalších letech kvůli působení mezinárodních
sankcí, jimiž je ČR vázána.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Statistický pohled na komoditní strukturu vzájemného obchodu v roce 2016 poskytuje třídění podle struktury zboží dle
tříd SITC (Standard International Trade Classification, Revision 3, bez dopočtu). V tabulce dovozu je výčet hlavních deseti
položek.

Komoditní struktura dovozu z KLDR v roce 2016

Název zboží Hodnota (tis. CZK)

Celkem 5 318

0 Potraviny a živá zvířata 0

1 Nápoje a tabák 0

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 10

3Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené 94

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 451

7 Stroje a dopravní prostředky 2 698

8 Průmyslové spotřební zboží 64

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 0
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Zdroj: ČSÚ

Mezi dovozními artikly se relativně často objevují elektrotechnické komponenty, strojní zařízení, chemické výrobky,
kožešiny, textil a výrobky tradiční medicíny. Vzhledem k celkovým nízkým hodnotám vzájemného obchodu však nelze
hovořit o žádném trendu. To platí ještě více pro komoditní složení vývozů.

Komoditní struktura vývozu do KLDR v roce 2016

Název zboží Hodnota (tis. CZK)

Celkem 121

0 Potraviny a živá zvířata 0

1 Nápoje a tabák 0

2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 0

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0

5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené 0

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 15

7 Stroje a dopravní prostředky 106

8 Průmyslové spotřební zboží 0

9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 0

Zdroj: ČSÚ

V roce 2011 vyvezla ČR do KLDR osobní motorová vozidla za 847 tis. Kč, elektrogenerátor(y) za 501 tis. Kč a pivo za 102
tis. Kč. V roce 2012 tvořily dovozy především železné konstrukce za 1 296 tis. Kč. V roce 2013 byl do KLDR vyvezen
minipivovar za 2 900 tis. Kč a suroviny pro výrobu piva za 110 tis. Kč, dále pak osobní automobil(y) za 573 tis. Kč. V roce
2014 došlo z ČR do KLDR k vývozu pivovarské technologie za 1 568 tis. Kč a surovin pro výrobu piva za 499 tis. Kč. Během
roku 2015 se z ČR do KLDR vyvezly části elektrických signalizačních přístrojů za 157 tis. Kč, dále pak potraviny, pivo,
lihoviny a víno (v řádu tisíců Kč). V r. 2016

Bilaterální obchodní výměna je dosud poznamenána „incidentem“ z r. 2013, který vedl k neuhrazení dovozu několika
strojů z KLDR a jejich nevpuštění do celního oběhu v ČR. Tyto stroje byly vyrobeny společností, která je v KLDR dcerou
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(OSN) sankcionované firmy. KLDR při každé snaze Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu o projednání možné budoucí
obchodní výměny připomíná tento případ a navíc opakovaně konstatuje, že ČR není korektním obchodním partnerem.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle informací ZÚ vzájemná výměna služeb neexistuje.

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

České investice v KLDR nejsou. V KLDR české podniky formou joint-venture nepůsobí. Ze zkušeností joint-ventures jiných
států je známo, že KLDR svůj podíl do společných podniků vkládá formou poskytnutí pozemku, budovy a pracovní síly. Od
zahraničního partnera se očekává dodání kapitálu, know-how, zařízení, modernizace a vybavení provozních budov.

Několik českých výrobců oděvů a obuvi zaměstnávalo v letech 2004-2007 severokorejské dělnice. Jejich přítomnost však
poutala pozornost médií a tato oblast spolupráce ztroskotala, KLDR od té doby nejeví zájem o vysílání svých pracovníků a
dělníků do ČR.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické
republiky (Praha, 23. 6. 1956)

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné
právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pyongyang, 11. 9. 1988)

• Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
(Pyongyang, 11. 9. 1988)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných
smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 11. 9. 1998)

Smlouvy obchodně ekonomického charakteru
• Dohoda o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické

republice v letech 1954–1960. (Praha, 21. 12. 1954)
• Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o vzájemném

poskytnutí úvěru na platy neobchodní povahy a o způsobu provádění těchto platů. (Praha, 21. 12. 1954)
• Úvěrová dohoda mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou. (Praha, 21. 12.

1954)
• Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Úvěrové

dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954
(Praha, 23. 6. 1956)

• Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Dohodě o
poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v
letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)

• II. Dodatkový protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky k
Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické
republice v letech 1954–1960 (Praha, 27. 2. 1959)

• III. Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou
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Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 5. 4. 1961)
• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o

poskytnutí likvidačního úvěru (Praha, 20. 8. 1962)
• II. Dodatkový protokol k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou

republikou ze dne 21. prosince 1954 pozměněné Dodatkovým protokolem mezi Československou republikou a
Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 23. června 1956 (Praha, 20. 8. 1962)

• Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské
lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 22. 6. 1973)

• Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o
poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice (Praha, 22. 6.
1973)

• Dodatek k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické
republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice ze
dne 22. června 1973 (Praha, 7. 4. 1978)

• Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické
republiky (Praha, 1. 11. 1990)

• Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o
výměně zboží, služeb a plateb na rok 1991 (Praha, 19. 3. 1991)

• Dodatek k Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově
demokratické republiky ze dne 1. listopadu 1990 (Praha, 18. 5. 1992)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné
ochraně investic (Pchjongjang, 27. 2. 1998)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách
(Pchjongjang, 8. 4. 2004)

• Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 2. 3. 2005) – smlouva vstoupila v platnost dne
7. 12. 2005.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v současnosti neposkytuje (i v souladu s dohodami v rámci EU) žádnou rozvojovou pomoc KLDR. Největším
poskytovatelem humanitární pomoci jsou OSN a EU, a to přímo prostřednictvím relevantních humanitárních organizací.

V r. 2000 a 2002 ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 20 tisíc USD, která byla realizována formou dodávky sazenic
ovocných stromů a vinné révy. V roce 2002 byla KLDR poskytnuta humanitární pomoc formou dodávky chirurgických
nástrojů v hodnotě 250 000 Kč. V r. 2004 byla v souvislosti s explozí vlaku a zničením města Ryongčchon poskytnuta KLDR
humanitární pomoc ve výši 100 000 USD (léky a vybavení pro školu). V roce 2007 byla po srpnových povodních
poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce humanitární pomoc ve výši 25
000 USD na nákup léků. V r. 2008 byla poskytnuta poměrně masivní humanitární pomoc v hodnotě 3 mil. CZK formou
dodávky 45 000 ks jabloňových odnoží do okresu Ončchon (cca 100 km JZ od Pchjongjangu). V letech 2013–2015 byl na
této farmě realizován malý lokální projekt v hodnotě 200 000 Kč/rok. V r. 2013 a 2014 ČR poskytla po 200 tis. Kč na
zkvalitnění produkce ovocných stromů. Projekt na r. 2015, rovněž v objemu 200 000 Kč, se zaměřil na výrobu, resp. opravu
betonových podpůrných sloupků sloužících k fixaci stromů a výrobu betonových cihel pro budovaný zavlažovací systém
ovocnářské farmy v Ončchonu. V r. 2016 však nebyl přes iniciativu CZ strany žádný projekt schválen (korejská strana
nedodala potřebné podklady). V r. 2017 již nebyla KLDR na seznamu nominovaných zemí pro rozvojovou pomoc.

V letech 2001–2010 ČR poskytovala KLDR v rámci pomoci rozvojovým zemím vládní stipendia. V roce 2010 však KLDR bez
řádného vysvětlení nabízená vládní stipendia odmítla a v letech 2011 a 2012 (z tohoto důvodu, ale i kvůli snížení
disponibilních prostředků na tento účel) nebylo KLDR nabídnuto žádné stipendium. Momentálně v ČR studují na vysokých

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Korea (Severní - KLDR)

demokratická republika)



školách dva studenti z KLDR. Na akademický rok 2015/2016 byla KLDR nabídnuta kvóta 2 vládních stipendijních míst, ale
KLDR nominovala studenty na obory, které jsou embargované. Nakonec stipendia nebyla využita. Na r. 2016 KLDR
nenominovala žádného stipendistu. Vládní stipendia byla pro rok 2017/2018 už odebrána.

Na základě dohody ministerstev školství obou zemí ČR každý rok nabízí KLDR 4 místa na Letní škole slovanských studií
(LŠSS) a KLDR 4 místa na měsíční pobyt pro české studenty a profesory na Kim Ir-senově universitě v Pchjongjangu. ČR
dohodu naplňuje, ze strany KLDR byla v r. 2013 obsazena pouze 3 místa. Od r. 2014 nebyli severokorejskou stranou na
LŠSS nominováni žádní účastníci.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

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

Ze strany KLDR je obvykle deklarován zájem o dodávky starších repasovaných prostředků veřejné dopravy (především
tramvaje), energetického zařízení, zařízení pro hutní průmysl, manipulační a balicí techniky, potravinářských strojů a
zařízení, zemědělské techniky. Vzhledem k významu těžby uhlí pro severokorejskou ekonomiku by uplatnění nalezla důlní
zařízení a zejména pumpy na odčerpávání vody. ZÚ zaznamenal snahu o dovoz několika kusů autobusu SOR, ale
vzhledem k zamýšlené ču-čche metodě jejich masového montování (u případných větších dodávek) až zde v KLDR to
nelze doporučit. V posledním období ZÚ zaregistroval zájem o dovoz malého pivovaru (již realizováno, pivovar instalován
v Rajinu) a zařízení pro pekárny.

S ohledem na dřívější charakter dodávek z ČR by bylo možné rovněž uvažovat o dodávkách repasovaných vozů metra,
obnově dříve dodaných zařízení pro energetiku, metalurgii, strojírenských kapacit včetně zařízení pro výrobu obráběcí
techniky apod. (závod v Huichonu na obráběcí stroje, cementárny v Chonnen, železárny v Hwanghae, válcovny trub a
neželezných kovů, zařízení pro vodní elektrárny). Severokorejská strana má dále zájem o dovoz potravin (pivo) a
spotřebního zboží (kosmetiky) apod. Celkově je šíře obchodovatelných produktů omezována sankcemi RB OSN, prostor
pro růst obchodu je tedy minimální.

Zvýšení vzájemné obchodní výměny však vedle politické situace brání také nedostatek devizových prostředků na
severokorejské straně a špatná platební morálka. Poskytnutí úvěru ze strany ČR je fakticky znemožněno zařazením KLDR
do skupiny 7 (nepojistitelných zemí) z hlediska klasifikace EGAP. Určitým východiskem by zde bylo účastnit se programů,
které jsou pod patronací mezinárodních organizací, zejména v rámci EU (DEVCO).

Vývozům do země nenahrává ani skutečnost, že vůdce Kim Čong-un v minulosti prohlašoval, že by KLDR měla v rámci
uplatňování ideologie soběstačnosti (politika čučche) dovozy zrušit.

Prakticky ale existuje prostor pro větší angažmá v humanitární sféře, která není zasažena sankcemi RB OSN. ČR má navíc
oproti mnoha dalším zemím výhodu historické vazby na KLDR, tj. místní lidé si tehdejší Československo pamatují a vnímají
naši zemi stále pozitivně. Výše uvedené překážky a další problémy plynoucí z restriktivní povahy režimu však stále platí.

Aktuální sektorové příležitosti pro Korejskou lidově demokratickou republiku

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí
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Podle informace Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů KLDR (dříve Ministerstva zahraničního obchodu) se
každoročně koná na jaře a na podzim International Trade Fair. Účastní se jí menší podnikatelé z cca 5–6 zemí, stálicí jsou
obchodníci z ČLR. V posledních letech počet firem pomalu klesá, v r. 2017 se účastnilo na 230 firem oproti cca 300 v r.
2015. V souvislosti s důrazem na ekonomickou soběstačnost (která je fakticky nereálná, ale je jedním z hlavních motivů
místní ideologie) byly mnohé čínské společnosti a produkty nahrazeny domácími ekvivalenty, což také přispělo
k menšímu celkovému počtu firem, jelikož vůči čínským subjektům měla být zavedena přísnější vstupní kritéria.
V minulosti se kromě domácích a čínských firem drobně účastnily i firmy z Nového Zélandu, Německa, Malajsie,
Mongolska, Švýcarska, Singapuru, Austrálie, Indonésie, Vietnamu, Itálie, Thajska, Kuby či Tchaj-wanu.

Veletrhy Pyongyang International Trade Fair se mají konat i přes zpřísněné sankce dále. V roce 2016 byl uspořádán 19.
jarní veletrh ve dnech 23.–26. května a 12. podzimní veletrh 5.–8. září ve Výstavním domě Tří revolucí v Pchjongjangu. V r.
2017 se jarní veletrh uspořádal 22.–25. května. Na veletrzích se přitom mají podle webových stránek KLDR Naenara
vystavovat mj. stroje, těžební zařízení a technologie pro zpracovávání minerálů, což je jeden ze sektorů, na který se
mezinárodní sankce RB OSN zaměřují. Záměr veletrhů je ale mnohem širší a zahrnuje také např. stavební stroje a
materiály, energetická zařízení a materiál na ochranu životního prostředí, komunikační a informační technologie,
zemědělské vybavení a technologie, výrobky a technologie potravinářského průmyslu, zařízení na tisk a balení, lékařské
přístroje a léčiva, výrobky lehkého průmyslu, spotřebitelské zboží a automobily. Přihlášky k účasti se mají posílat min. 40
dní před konáním akce.

Vystavovatelé musí předem cenzuře postoupit tiskoviny, videomateriály atp., které budou prezentovat nebo rozdávat.
Materiály vytištěné v korejštině v Korejské republice není možno do země dovézt.

KLDR v roce 2015 projevila zájem o zorganizování semináře pro severokorejské ekonomy na téma přímých zahraničních
investic. KLDR vyjádřila zájem o seznámení se s celým procesem přijímání zahraničních investic – legální rámec, vytváření
investičních a ekonomických zón, investiční pobídky, transfery, resp. expatriace zisku, atd. Vzhledem k současným
sankčním opatřením je však spolupráce problematická. ZÚ tuto možnost nechává na stole, jelikož zájem KLDR trvá, ale
současná situace na poloostrově není pro zorganizování takového semináře příznivá.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

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 zemi lze podnikat pouze formou joint-venture s korejskými subjekty. Zatímco zahraniční podílník má na starosti
zejména dodání kapitálu a technologií, korejský partner si bere na starost mj. zaměstnance, distribuci a prodej. Zahraniční
partner nemá možnost do této problematiky vstupovat nebo ji výrazně ovlivňovat. Platy, pracovní dobu apod. stanoví
korejská strana. Přímé využívání místních zástupců (fyzických osob) bez dohledu místní administrativy v daném politickém
a ekonomickém uspořádání nepřichází v úvahu. Obstrukcí pro pracovní výkonnost je také povinná účast zaměstnanců na
oslavách a školeních, která vyplývá z podstaty systému KLDR, a zaměstnavatelům nezbývá, než toto omezení respektovat.

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

Po roce 2002 byly v rámci ekonomických změn zvýšeny celní tarify u důležitých dovozních komodit. Současně země
přešla z fakturování v USD na EUR.

Zboží vyrobené v KLDR, které je exportováno do Korejské republiky, nepodléhá clu. Velké výhody jsou též dány
příhraničnímu obchodu s ČLR. Byla uvolněna i omezení vztahující se na obyvatele pohraničí, oficiálně byl podpořen
barterový obchod.

V květnu 2004 vydala agentura China News seznam „DPRK Commerce & Industry Directory“, který obsahuje cca 200
obchodních společností KLDR. Společnosti jsou malé, státem vlastněné, ale smějí přímo obchodovat se zahraničními
společnostmi. Tato skutečnost je zdrojem mnohých dohadů, jak vlastně vypadá realita v této oblasti, a navíc jde o
naprosto zásadní rozdíl od devizového hospodaření zemí bývalého Východního bloku, v nichž existoval výhradně
„centrální devizový zdroj“. V případě KLDR tomu tak zřejmě není.

Vzhledem k přísně centralizovanému státnímu zřízení je veškerý dovoz schvalován státní správou. V zemi působí
švýcarská společnost SGS, dle jejíchž standardů je prováděna inspekce, certifikace a povolování dovozů.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Korea (Severní - KLDR)

demokratická republika)



6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V KLDR je možné zřídit reprezentační kancelář, joint-venture nebo i podnik plně vlastněný zahraničním subjektem.
Vzhledem ke složitosti místních poměrů ZÚ doporučuje v případě zájmu využít služeb zprostředkovatelské kanceláře.
S těmito kancelářemi ale není zatím přímá zkušenost. V případě reprezentační kanceláře agentura nabízí buď pomocné
služby pro přímé zastoupení, nebo tzv. kancelářský balíček, který zahrnuje sekretářku, dva telefony a asistenci při
vyjednávání s úřady pro zřízení kanceláře. V případě společného podniku (joint-venture) nabízí vyhledání partnera a
v případě podniku v plném vlastnictví zahraničního subjektu nabízí spolupráci při formulování žádosti a vyjednávání na
příslušných úřadech KLDR. Společnost Korea Business Consultants (webové stránky KBC) vypracovala Průvodce pro
investování v KLDR, devítistránkový materiál, který by měl podat ucelené informace o investování.

Pro získání informací je možné se rovněž přímo obrátit na severokorejskou organizaci Committee for Promotion of
External Economic Cooperation (CPEEC). Tato vládní organizace má pomáhat zahraničním investorům. Informuje o
pobídkách pro investory, zejména v oblasti daní, transferu zahraniční měny a o povinnostech spojených s vývozem a
dovozem. Nejsnazším způsobem navázání kontaktu a získání aktuálních informací je oslovení ZÚ KLDR v Praze.

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

Tyto pojmy jsou zatím vzdáleny realitě života v KLDR. V r. 2009 se poprvé objevila TV reklama, byla však vzápětí zakázána.
Pokus cizích investorů zadat TV reklamu narazil na rozhodný odpor místních úřadů. V okolí hlavního města KLDR existují
značně sporadicky v okolí dálnic reklamní billboardy, zatím ale vždy šlo o reklamu státních podniků KLDR, a to především
na domácí produkci aut.

Podle informace Ministerstva zahraničního obchodu KLDR se každoročně koná na jaře a na podzim International
Commodity Fair. Dále se konají jarní (cca duben) a podzimní (cca září) spotřebitelské veletrhy, účast je zatím nízká, účastní
se jí menší podnikatelé z cca 5-6 zemí, stálicí jsou obchodníci z ČLR. Kontakt na organizátory:

Korea International Exhibition Corp.
Sungri-street Central District
Pyongyang
D.P.R. of Korea
Fax: +850-2-381-5827
Tel: +850-2-381-5926
E-mail: kiec@silibank.com

Vystavovatelé musí předem cenzuře postoupit tiskoviny, videomateriály atp., které budou prezentovat nebo rozdávat.
Materiály vytištěné v korejštině v Korejské republice není možno do země dovézt.

Zájemci o účast na výstavách v KLDR mohou využít služeb European Business Association in DPRK. S touto organizací
však velvyslanectví ČR v Pchjongjangu nemá přímou zkušenost.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

KLDR je členem WIPO, signatářem několika mezinárodních mluv a ochrana duševního vlastnictví je v domácí legislativě
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zapracována v následujících zákonech z roku 1998:

• Law on Inventions and Innovations of the DPRK
• Law on Trademarks of the DPRK
• Law on Industrial Designs of the DPRK

Zájemci se mohou se žádostí o registraci práv duševního vlastnictví obrátit buď na Patentní úřad KLDR (vynálezy) anebo
na Úřad pro obchodní značky a design KLDR. Asistenci lze vyhledat u několika státních notářských společností (příklady
viz níže). V praktické rovině je ale tato problematika na okraji zájmu, koncept samotný je v KLDR neznámý.

Ryongsyong Patent Office
Ms. CHOI Un-Ae
European Representative
Ryongsong Patent Office (Branch), Schwegler strasse 21/3
A-1150, Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43-1-982-2082
Fax: +43-1-982-2084
E-mail: patents@dprkorea-trade.com

Koryo PAT - Rainbow
Koryo PAT- Rainbow Patent & Trademark Agency
P.O. Box 19, Ryonhwa-Dong 1, Central District
Pyongyang, DPRK
Tel.: + 850-2-18777/888, extension : 8048
Fax: + 850-2-381-4644
E-mail: dmw@co.chesin.com

6.6 Trh veřejných zakázek

Dodavatel je osloven přímo, výběrová řízení v KLDR neexistují. Zahraniční dodavatel se musí spojit s korejským partnerem.

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

KLDR sice přijala Zákon o arbitráži, to však nemění nic na tom, že v případě obchodních sporů bude podnikatel vůči
korejským partnerům bezmocný. Lze využít i služeb dvou advokátních kanceláří, které se obchodním právem KLDR
zabývají a mají v KLDR pobočku:

Hayes Kalb and Associates
Suite 313, Pyongyang Hotel
Sungri Boulevard
Chungsong Dong, Central District, Pyongyang, DPRK
Tel.: + (850-2) 381-2365 extension 313
Fax: + (850-2) 381-5827
E-mail: hay@haykalb.com, haykalb@kcckp.net
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Birindelli and Associates
Ms. Sara MARCHETTA (based in Beijing)
Mr. YUN Yong Sop (based in Pyongyang)
Diplomatic Compound
Building 12, Suite 5, Munsudong
Taedonggang District, Pyongyang, DPR of Korea
Tel.: + 850-2 381-7141
Fax: + 850-2 381-7141
E-mail: bklo@kcckp.net

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

Důležitá pro získání jakékoliv zakázky je podpora politických (stranických) a státních orgánů KLDR, které řídí celou zemi.

Úředním jazykem je korejština, jednat je možné prakticky výhradně přes místního anglicko-korejského tlumočníka.

Běžná pracovní doba v KLDR je pondělí až pátek od 9 do 18 hodin a sobota dopoledne s tím, že sobotní odpoledne je
vyhrazené „studiu“. Víkend mají Severokorejci pouze jednodenní – neděli. Mj. i z toho důvodu existuje v KLDR relativně
hodně svátků (dnů pracovního klidu) spojených s různými oslavami. Vánoční svátky se v KLDR neslaví, jedná se o normální
pracovní dny.

Státní svátky připadají na tyto dny:

• 1.-3. ledna – Sluneční nový rok
• 8.-10. února – Lunární nový rok (pohyblivé datum)
• 16.-17. února – oslava narozenin Kim Čong-ila
• 22. února – národní lidový svátek
• 8. března – Mezinárodní den žen
• 4. dubna – Dušičky (v nepřestupný rok připadají na 5. duben)
• 15.-16. dubna – oslava narozenin Kim Ir-sena
• 25. dubna – oslava výročí založení Korejské lidové armády
• 1. května – První máj
• 6. června – Založení Korejského dětského sdružení
• 27. července – oslava vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejská válka)
• 25. srpen – Den politiky Songun
• 9. září – Den založení KLDR
• 15. září – národní lidový svátek (pohyblivé datum)
• 10. října – Den založení strany (KSP)
• 16. listopadu – Den matek
• 27. prosince – Den ústavy

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

Při vjezdu/výjezdu na/z území KLDR je cizinec povinen předložit platný cestovní doklad a vyplnit vstupní/výstupní
formulář, celní prohlášení a zdravotní formulář. Existuje vízová povinnost pro všechny druhy pasů. Žádost o vízum se
podává na zastupitelském úřadu KLDR (adresa v Praze: Na Větru 395/18, Praha 6, 162 00, tel.: 235 362 210, email:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Korea (Severní - KLDR)

37/41 http://www.businessinfo.cz/kldr © Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově

mailto:bklo@kcckp.net
http://www.businessinfo.cz/kldr


vel.kldr@seznam.cz). KLDR rozlišuje 3 druhy víz: diplomatická víza, obyčejná/normální víza (obchod a návštěva) a
turistická víza.

Před vstupem na území KLDR musí cizinec vyplnit celní prohlášení (při vstupu do země je každému mimo diplomatů
důkladně kontrolován obsah zavazadla). Je nutné deklarovat finanční hotovost, videokamery a fotoaparáty, zbraně,
videokazety, CD, DVD. Do KLDR je zakázáno dovážet drogy, zbraně, nebezpečné chemické látky, tiskoviny a nosiče se
skandálním (protirežimně laděným) či sexuálním obsahem.

Mobilní telefony již nejsou na hranicích zabavovány, ale je nutná jejich registrace. Poté je možné si zakoupit i místní SIM
kartu na měsíc i déle (v KLDR neexistuje roaming, mobilní i pevné telefonní sítě pro cizince a místní obyvatelstvo jsou
striktně a důsledně odděleny a není možné volat z jedné do druhé, z telefonní mobilní sítě pro cizince lze volat do
zahraničí a přijímat hovory, ale nelze posílat/přijímat SMS).

Během pobytu jsou všichni cizinci, kteří nejsou členy diplomatické mise nebo mezinárodních organizací působících
v KLDR, neustále doprovázeni místními hlídači/průvodci. Celý pobyt je předem pečlivě naplánován, včetně pobytu
v hotelu a návštěvy ideologických pomníků a památníků ve městě. Je proto třeba počítat s absencí jakéhokoli soukromí,
to platí i na hotelových pokojích, ve kterých nelze vyloučit užívání odposlouchávací techniky.

Mezinárodní letecké spojení zajišťují místní letecká společnost Air Koryo a Air China. Air Koryo létá až pětkrát týdně do
Pekingu, jednou týdně do Vladivostoku a čínského Šen-jangu a od června 2016 zavádí nový let (dvakrát týdne) do
Šanghaje. Air China létá v zimní sezoně dvakrát týdně do Pekingu (Air China nevypravuje žádné spoje do KLDR v době
oslav lunárního Nového roku a kolem čínského státního svátku 1. 10.), v letní sezoně aktuálně zahájila provozování až tří
letů týdně – v pracovní dny kromě úterý a čtvrtka. Air Koryo kvůli bezpečnostním standardům figuruje na EU seznamu
leteckých společností, které mají zákaz přistávat na letištích EU či přelétat jejím vzdušným prostorem – výjimku získaly
v roce 2010 letouny Tu-204.

Existuje i možnost vlakového spojení mezi Pchjongjangem a Pekingem. Odjezdy z Pchjongjangu i Pekingu vždy v pondělí,
ve středu, ve čtvrtek a v sobotu (cesta dle jízdního řádu trvá cca 24 hodin, v zimních měsících se ale nedoporučuje vůbec
vzhledem k výpadkům proudu, neboť v takových situacích vlak i na delší dobu zastaví a nevytápí se).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci, vč. občanů ČR, žijící v KLDR jsou ve valné většině diplomaté, experti, pracovníci humanitárních organizací a
agentur OSN. Cizinecká komunita v klasickém slova smyslu v zemi neexistuje.

Zaměstnávání v KLDR zahraničními firmami je řízeno obdobným způsobem, jaký byl kdysi uplatňován v ČLR. Přímý nábor
je formálně neuskutečnitelný a musí být proveden skrze vládní agenturu Úřad práce (potenciálně skrze příslušné
ministerstvo), který finálně určuje proces výběru pracovníků a rovněž plat. Zaměstnavatelé mohou odmítnout kandidáty
na pracovní pozice před jejich přijetím, ale po přijetí do pracovního poměru je pak jejich propuštění či snížení platu
vysoce obtížné. Zahraniční zaměstnavatelé navíc v případě stálé kanceláře v KLDR musí povinně najmout řidiče a
tlumočníka.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v KLDR na velmi nízké úrovni. Chybí léky, zdravotnický materiál, laboratoře a jejich vybavení. Cizinci,
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kterým je místními orgány doporučováno ošetření v „mezinárodní“ nemocnici Friendship v rámci diplomatické čtvrti
(účtováno v konvertibilní měně, poplatky jsou velmi vysoké, ale kvalita služeb neodpovídá mezinárodním standardům),
upřednostňují léčbu v ČLR (tam je doporučena Mezinárodní klinika S.O.S.). V naléhavých případech klinika SOS zajišťuje
speciální letecký převoz do Pekingu do 3–4 dnů (cena cca 60 tis. USD).
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7. Kontakty
1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

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

ČR v červnu 2004 znovuotevřela zastupitelský úřad v KLDR.

Adresa Velvyslanectví ČR:

Taedonggang Guyok 38, Taehakgori, Puksudong, Pchjongjang
Telefon: (+850) 2 381 7021, fax: (+850) 2 381 7022
Diplomatická a konzulární služba: (+850) 191 250 7179, případně 191 250 0647
E-mail: pyongyang@embassy.mzv.czInternetové stránky: http://www.mzv.cz/pyongyang

Dopravní spojení:

Mezi letištěm a městem neexistuje pravidelné dopravní spojení. Do KLDR lze cestovat pouze na pozvání státní organizace
či firmy, která se po dobu pobytu o dopravu stará formou pronájmu autobusu či automobilu. V případě krajní nouze,
nelze-li kontaktovat zastupitelský úřad telefonicky, se dopravte ke vstupu/vjezdu do diplomatické čtvrti Munsudong, na
jejímž konci (zhruba ve vzdálenosti 1 km) naleznete budovu velvyslanectví ČR. Na druhou stranu je ale tento vjezd trvale
hlídán vojáky, s nimiž není možné se domluvit (např. anglicky) a fakticky by musela vstup do diplomatické čtvrti vyjednat
osoba, která vás doprovází ze strany hostitelské země.

Občanům ČR je v nouzi povinno pomoci rovněž jakékoli velvyslanectví členské země EU, v KLDR jsou to ještě
velvyslanectví Polska, Velké Británie, Německa, Rumunska, Bulharska a Švédska.

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

Ostatní české instituce (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra) nejsou v teritoriu zastoupeny.

Tel. MZV ČR – OED: 224 18 2592, 2951; tel. MPO ČR: 224 851 111, 224 061 111.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
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První pomoc a lékařské ošetření poskytuje nemocnice Činson (angl. Friendship Hospital), která se nachází v diplomatické
čtvrti Munsudong. Telefonní spojení – 382 7688 (s ohledem na specifický systém telefonních okruhů a jejich vzájemnou
neprostupnost nelze na uvedené číslo volat z jakéhokoliv telefonu. Trojčíslím 382 začínají telefonní čísla pro místní volání
do korejské sítě, kterými disponují pouze zde působící diplomatická zastoupení a mezinárodní organizace). Kvalita
lékařského ošetření je úměrná nedostatku základního zdravotnického vybavení, materiálu a léků. Nemocnice Friendship
však přesto požaduje za své služby pro cizince horentní sumy, i v případech velmi krátkodobého ošetření a navazujícího
pobytu na lůžku se jedná řádově o tisíce EUR. (ZÚ to má potvrzeno několika známými případy z nedávné doby).

Telefonní čísla záchranné služby, policie a hasičů jsou v rámci jiného telefonního okruhu, který je ze strany diplomatických
misí nedostupný. V případě potřeby je nutné volat Diplomatický protokol MZV KLDR (382 3155), bez asistence našeho ZÚ
to však pro českého návštěvníka není možné. Ani vedoucí ZÚ a další pracovníci nemají možnost přímo volat místním silám
ZÚ, výjimka existuje pro tlumočníka. Některé hotely mají hotelovou službu, která zajistí propojení do této místní sítě.
Hlavním problémem je však jazyková bariéra. Naprostá většina obyvatelstva nehovoří žádným cizím jazykem, proto je
znalost korejštiny nezbytným předpokladem pro komunikaci s lékařem, policií či hasiči.

7.4 Internetové informační zdroje

KLDR svým občanům přístup k Internetu neumožňuje, což se týká rovněž pracovníků státní správy a dalších důležitých
institucí. Veřejné instituce internetové stránky neprovozují, výjimkou je např. Ministerstvo zahraničního obchodu a
Obchodní komora KLDR, které mají přidělenou společnou centrální e-mailovou adresu: micom@co.chesin.com. S KLDR a
jejími orgány se většinou komunikuje telefonem přes tlumočníka, příp. faxem.

Základní informace pro cizince lze získat na internetových stránkách národního leteckého přepravce Air Koryo.

Informace o vnitropolitickém dění v zemi lze obdržet na stránkách oficiální tiskové agentury Korean Central News Agency
of DPRK; v poslední době jsou však problémy s otvíráním této stránky. Podle některých ohlasů rovněž obsahují malware,
proto se jejich navštěvování nedoporučuje. Lepší variantou je zahraniční server KCNAWatch, který v reálném čase kopíruje
a archivuje zprávy z agentury KCNA, stejně jako z dalších zdrojů týkajících se KLDR. Významným zdrojem o dění v zemi je
rovněž jihokorejská agentura Yonhap News Agency, která provozuje sekci zaměřenou výhradně na KLDR.

Informace ohledně ekonomických údajů týkajících se místní ekonomiky nelze získat na žádné adrese spravované KLDR,
existují pouze neúplné údaje a odhady na webových stránkách institucí Korejské republiky nebo mezinárodních
organizací:

• Bank of Korea www.bok.or.kr
• Ministry of Unification, Soul www.unikorea.go.kr
• Food and Agriculture Organization www.fao.org
• Korea Institute for National Unification www.kinu.or.kr
• Korea Institute for International Economic Policy www.kiep.go.kr
• World Food Programme www.wfp.org
• Korea Economic Institute www.keia.org
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