
Ing. Hana Němcová
Ředitelka CzechTrade Korea

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V KOREJI
14. 2. 2020



KOREJSKÁ REPUBLIKA



• Republic of Korea (ROK) - 15.8.1945 – osvobození od Japonska

• (대한민국 Republika velkého národa Han, zkráceně Hanguk)

• Presidential republic

• Hlavní město: Soul (11 milionů)

• Populace: 51 milionů

• Rozloha: 98 480 km2, převážně hornatá

• Jazyk: Korejština (Hangul)

• Měna: Korean Won (KRW) – 1000 KRW = cca 20 CZK

• Nejčastější příjmení: Kim, Park, Lee

KOREJSKÁ REPUBLIKA



4. největší ekonomika Asie a 11. v celosvětovém srovnání

4. největší zahraniční investor v ČR (FDI), výnamná spolupráce VaV

Politicky stabilní a exportně orientovaná ekonomika (5. celosvětově) - lídr v

elektrotechnickém, ocelářském, automobilovém a loďařském průmyslu

• Závislost na obch. partnerech – ČÍNA, USA, EU, JAPONSKO A ASEAN

Progresivní a inovativní země s vysokými výdaji do výzkumu (cca 4 % HDP,

2. na světě po Izraeli)

Velký důraz na vzdělání (více než 12% GDP do vzdělání)

Od 2011 FTA mezi Evropskou Unií a Koreou - dynamický nárůst exportu

zboží a služeb z Evropy, přesto různé bariéry vstupu na trh

50 milionový trh, vysoká kupní síla obyvatelstva, konzumní společnost

Hlad po moderních technologiích a kvalitních produktech ze zahraničí

Trendsetter v regionu, luxus a prestižní značky jako symbol úspěchu

Vysoké povědomí o České republice v Koreji – kultura, historie, cestovní ruch

CHARAKTERISTIKA TERITORIA



EKONOMIKA

DOVOZ

• nejvýznamnějším obchodním partnerem Čína (19,9 %) – Dovoz i vývoz

• EU (11,6 %), 

• ASEAN (11,1 %)

• USA (11,0 %)

• Japonsko (10,2 %)

POSTAVENÍ EU V KOREJSKÉ REPUBLICE

• FTA od 2011 - zrušeno clo na cca 70 % zbožových položek obchodovaných 

mezi EU a Korejskou republikou. 

• Předpoklad do roku 2020 - zrušení cla na 99 % veškerých obchodovaných 

položek

• obchodní vztahy mezi EU a Korejskou republikou jsou bezproblémové

• řada netarifních překážek – např. neúměrně zdlouhavá a složitá vyřizování 

dovozních povolení na některé druhy potravin (především na výrobky 

živočišného původu), o zrušení se jedná



• Vládní podpora a investice získávat nové 

technologie a inovativní technologické firmy ze 

zahraničí – MSP a start-upy

• 5G global leader – 1. země komerčně 4/2019

• ČÍNA – USA obchodní válka

• Severní x Jižní Korea 

• (de)nuklearizace poloostrova

• Korea – Japonsko obchodní válka

• omezení obchodu, dopad zejména na semicon.industry, 

outsource jinde

• Investice do vlastního vývoje a inovaci – velké Chaeboly

• Koronavirus ???

AKTUÁLNÍ TRENDY V TERITORIU



AKTUÁLNÍ TRENDY V TERITORIU II

Tradiční sektory se více a více prolínají – ICT, elektro, automotive a kopírují 

trendy, vše aplikace na 5G

Velké Chaeboly investují do Life Sciences – stárnutí populace, vyšší kvalita 

života

Rostoucí poptávka po technologiích a výrobních firmách:

• Outsource SW pro korejský HW – témata: AI, VR, AR, Cybersecurity, IoT, 

smart factory, future mobility

• Korea 5G leader – aplikace a expanze do jiných zemí, hledání partnerů 

nejen v telekomunikacích

Zájem o plánovaný tendr na jadernou elektrárnu Dukovany

• Team Korea (Daewoo, Doosan E&C), KHNP, MoU s Metrostavem

Protivládní protesty - Větší zájem o CEE a CIS region –

• rostoucí počet korejských akvizic komerčních nemovitostí v EU a zejména 

Praze (Waltrovka, Amazon, Pankrác, Florenc,…)

• Velké investiční skupiny a chaeboly



Strojírenství, robotika, optika, automatizace výroby

• Technologie, spolupráce ve výzkumu

ICT - umělá inteligence, IoT, fintech, kybernetická 

bezpečnost, gaming

• SW aplikace, zejména pro 5G, automatizace, smart factory, 

smart cities, EV, future mobility

Energetický průmysl, obnovitelné zdroje a čisté technologie

• Tendr na dostavbu JE Dukovany

Spotřební zboží (šperky, sklo, designové doplňky, nábytek)

• Tradiční české výrobky, ruční výroba

• Marketing!

PERSPEKTIVNÍ OBORY



Potravinářský průmysl 

• Retail x speciály, luxusní zboží

• Nápoje, alkohol

• Pivo

• Tradiční české potraviny

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

• Medical devices a nástroje, zejména estetická medicína

• produkty a řešení pro stárnoucí populaci

• Tradiční přírodní kosmetika

Letecký a kosmický průmysl?

PERSPEKTIVNÍ OBORY II



NAVAZOVÁNÍ KONTAKTŮ



1. Důkladná příprava

Mějte na paměti, že trh je vzdálený a velmi rychle se mění. Pokuste se předem zmapovat 

poptávku, trendy, překážky nebo jiná specifika.

2. Kultura

Konfuciánské principy ovlivňují chování Korejců a důraz je kladen na harmonii. Při budování 

vztahů jsou důležité respekt a porozumění místním zvyklostem.

3. Důvěra a trpělivost

Korejci chtějí partnera nejprve poznat, vybudovat s ním osobní vztah a důvěru, často i skrze 

neformální akce. Až poté přichází na řadu samotný obchod, který je lukrativní a dlouhodobý.

4. Hierarchie a rozhodování

Firemní procesy a postupy jsou navázány na hierarchii. Rozhoduje nejužší vedení firmy. Je 

vhodné zjistit pozici obchodního protějšku a jeho pravomoci.

5. Komunikace a čas

Korejci jsou netrpěliví, dělající emocionální a spontánní rozhodnutí. Pokud mají zájem, vyvíjejí 

tlak na rychlé získání informací – PALI PALI. Neznamená to ovšem, že stejně rychle odpoví. 

Ústní dohoda je považována za důležitější než podepsaná smlouva.

OBCHODNÍ DESATERO



6. Jazyk

Angličtina je rozšířená, ale úroveň znalostí je rozdílná. Je vhodné vše projednané potvrdit e-

mailem. Znalost několika slovíček či zdvořilostních frází v korejštině dokazuje zájem a pomáhá 

budovat vztahy. 

7. Obchodní etiketa

Na prvním dojmu velmi záleží. Ať se jedná o zdvořilé a důvěryhodné vystupování, oblečení, 

předávání vizitek oběma rukama, zasedací pořádek, komunikaci v pozitivním duchu. Dary jsou 

součástí kultury a pomáhají budovat vztahy. Vizitky MUST.

8. Dochvilnost

Je standardem a očekávána. V případě zpoždění je žádoucí se předem telefonicky omluvit.

9. Marketing

Tištěné marketingové a propagační materiály ano, v korejštině sice nejsou nutností, ale značí 

seriózní zájem.

10. Prostředník

Korejci preferují obchodování s Korejci, prostředníci jsou proto běžní. Korejský partner 

pomůže se rychleji zorientovat na trhu, v legislativě a disponuje sítí kontaktů nejen v Koreji ale 

i v dalších zemích jihovýchodní Asie.

OBCHODNÍ DESATERO II



• Korejci si mnoho věcí zařídí in-house

• Tlak na čas – “PALI-PALI“

• Být k dispozici kdykoliv, trefit se do aktuální potřeby 
korejské firmy

• Nutno pravidelně udržovat osobní kontakt

• Cenově a pobídkově orientovaní
• Tvrdí obchodníci, milují slevy

• Rozhodovací proces trvá dlouho
• Hlavní rozhodnutí většinou jeden člověk (chairman, owner)

• Projektová tým připravuje podrobné podklady - excely

• Po rozhodnutí rychlá akce a realizace

BUSINESS WITH KOREA



• Tradiční hierarchická společnost

• Historicky patriarchát

• Cizinec – jiný přístup

• Pozice

• Věk

• Vzdělání

• Muž x žena tolik nezáleží

• Velký význam vládní a státní instituce -

hierarchie

• Ambasáda plus

• Rodina základ

• Velký význam starších členů rodiny

HIERARCHIE 



• Japonská okupace 

• Comfort women

• Dokdo ostrovy (Japonsko x Korea)

• Korejská válka  

• Severní Korea  - není velké téma obav o 

bezpečnost

• Jižní Korea je jedna z nejbezpečnějších zemí

CITLIVÁ TÉMATA KE KONVERZACI



Velmi tradiční x velmi progresivní

ICT technologie a smart devices všude a napříč 

generacemi

K-POP

Mnoho galerií, muzeí, moderní architektury

SPOLEČNOST



E-shopy

• G-MARKET, AMAZON, e-bay

Lokální korejské verze typických aplikací a platforem, 

sociální sítě

• NAVER, KAKAO

Většinou pouze korejsky a vázáno na korejské banky 

a platební platformy

• Ne vždy kompatibilní pro jiné země

E-COMMERCE



IMPORTÉR

DISTRIBUTOR

PŘÍMO – CZECHTRADE / AMBASÁDA / KOREJEC

Doporučuji předem 

• Zjistit maximum informací na webu o Koreji z Business 

info , jiné zdroje

• Ideálně mít plán - Vědět, na co se chcete specializovat a čím 

je váš produkt odlišný od konkurence

VSTUP NA KOREJSKÝ TRH



PIVO – PILSNER URQUELL, KOZEL

MARLENKA

MANUFAKTURA

OBLÍBENÉ ČESKÉ PRODUKTY



AI EXPO KOREA 5/2020 – přihláška web CT

IGF (IMPORT GOODS FAIR) – 6/2020

SEOUL FOOD 5/2020

K-BEAUTY 9-10/2020

G-STAR 11/2020

PROPED – Energetika 4-6-7/2020

MZE – mise PIVOVARY 4/2020

PROPED – Hudební nástroje 5/2020

PROPED – SKLO A DESIGN DO ČR / DESIGNBLOK 10/2020 

AKCE V TERITORIU A EXPORTNÍ 

PŘÍLEŽITOSTI



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Ing. Hana Němcová

Ředitelka ZK Soul

17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu

110-062, Seoul

Korea

Tel.: +82 2 7206080

Mob.: +82 10 2987 5632

E-mail: hana.nemcova@czechtrade.cz

www.czechtradeoffices.com/en/kr
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