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Akční plán  

implementace strategického partnerství  

mezi Českou republikou a Korejskou republikou 

pro období 2016 - 2018 
 
Česká republika a Korejská republika (dále jen “Strany”) odvolávajíce se na Strategické 
partnerství mezi Korejskou republikou a Českou republikou, jež bylo vyhlášeno prezidentkou 
Korejské republiky, J. E. paní Pak Kun-hje, a předsedou vlády České republiky, J. E. panem 
Bohuslavem Sobotkou, v únoru 2015 v Soulu si přejí přijmout tento Akční plán, který 
popisuje konkrétní kroky k implementaci Strategického partnerství pro léta 2016 – 2018; 
 
 
Politická a bezpečnostní spolupráce  
 

1. Obě Strany budou vyvíjet úsilí s cílem posílit politický dialog na všech úrovních. Na 
základě Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Korejské republiky o spolupráci budou 
obě strany organizovat setkání na úrovni ministrů zahraničních věcí, budou využívat 
bilaterálních návštěv a setkání na multilaterální úrovni, jakož i posílí politické 
konzultace na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí dalších vysokých 
představitelů.  

 

2. Obě strany budou podporovat posílení parlamentní spolupráce a výměny 
prostřednictvím různých nástrojů včetně realizace návštěv členů meziparlamentních 
skupin přátel.  

 
3. V souladu s Memorandem o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky 

a Ministerstvem národní obrany Korejské republiky o spolupráci v oblasti obrany 
Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Korejské republiky 
budou rozvíjet spolupráci v oblasti obrany prostřednictvím kontaktů personálu na obou 
stranách včetně vysoce postavených představitelů. 

 

4. Obě strany potvrzují svůj závazek spolupracovat v rámci Společné komise k obranně-
průmyslové a logistické spolupráci v souladu s Memorandem o porozumění mezi 
Ministerstvem obrany České republiky a Správou programu obranných akvizic 
(DAPA) Korejské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky.  

 
5. Relevantní vládní organizace naváží pravidelné kontakty a zahájí spolupráci v 

otázkách spojených s mezinárodním kyberprostorem včetně kybernetické bezpečnosti 
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a kybernetické kriminality. Obě strany zváží možnost pořádání bilaterálních 
konzultací o otázkách kybernetické bezpečnosti.  
 
 

6. Obě strany budou podporovat prohlubování spolupráce v rámci formátu spolupráce 
Visegrádské skupiny a Korejské republiky.  

 

7. Obě strany budou sdílet zkušenosti s transformací a kromě jiného zváží ustanovení 
platformy pro jejich sdílení.   
 

 
Hospodářská spolupráce  
 

8. Obě strany budou podporovat pravidelné kontakty a spolupráci mezi jednotlivými 
ministerstvy a jinými státními a nestáními institucemi v oblasti hospodářské 
spolupráce včetně obchodu a investic s cílem i nadále podporovat dialog mezi nimi o 
oblastech společného zájmu, obchodní spolupráci a makroekonomických politikách a 
trendech.  

 

9. Obě strany budou hledat možnosti další podpory spolupráce v oblasti jaderné 
energetiky za využití relevantních existujících platforem v souladu s Memorandem o 
porozumění v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České 
republiky a Ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky  
ze 4. června 2014.  

 

10. Obě strany podporují konání bilaterálních obchodních fór, která vytváří příznivé 
podmínky pro podporu bilaterální spolupráce mimo jiné v oblastech automobilového 
průmyslu, strojírenství a informačních technologií a souhlasí s podporou spolupráce 
soukromých subjektů obou zemí.  
 

11. Obě strany budou i nadále podporovat setkání Česko korejské vědecko-technologické 
smíšené komise každé dva roky jako platformy pro společné aktivity v oblasti vědy, 
technologií, kreativního průmyslu a inovací. Obě strany kromě toho vítají podpis 
Memoranda o porozumění mezi místopředsedou vlády České republiky pro vědu, 
výzkum a inovace a Ministerstvem pro vědu, informatiku a budoucí plánování 
Korejské republiky, které poskytne rámec pro posílení spolupráce v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací na poli informačních a komunikačních technologií včetně 
možnosti organizace Česko-korejského R&D fóra. 

 
12. Obě strany zintenzivní spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích v oblasti 

průmyslových technologií s hlavním důrazem na podporu rozvoje inovativních 
společností, klíčových technologií, vesmírných aplikací a technologií a chytrých a 
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zelených technologií v souladu hlavními oblastmi spolupráce uvedenými v 
Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 
aMinisterstvem obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky. Kromě toho 
budou Korea Institute forAdvancementof Technology (KIAT) a Technologická 
agentura ČR (TAČR) usilovat o spolupráci v oblastech technologií jako například 
ekologická auta, díly pro automobilový průmysl, nanotechnologie a biotechnologie a 
poskytnou nezbytnou podporu pro dvoustranné R&D projekty. Strategická 
spolupráce bude zahrnovat také výměnu informací, know-how a zásad dobré praxe v 
oblasti podpory v aplikovaném výzkumu a inovacích. 

 
 
 

13. Obě strany mají zájem na pravidelném konání Česko-korejských setkání                       
k infrastruktuře a dopravě za účelem diskutovat možnosti jak usnadnit bilaterální 
spolupráci v oblasti konektivity jako je například železniční a silniční infrastruktura, 
logistika a inteligentní dopravní systémy. Lze diskutovat také potenciál pro společný 
vstup  na třetí trhy. 

 
14. Za účelem dalšího posílení dvoustranné spolupráce budou obě strany usilovat             

o dokončení probíhajících jednání o revizi stávající dvoustranné Dohody o podpoře          
a ochraně investic aDohody o zamezení dvojího zdanění a předcházení daňovým 
únikům v oblasti daní z příjmů.  

 
Spolupráce v oblasti kultury, cestovního ruchu a výměn 
 

15. Berouce na vědomí zvyšující se trend kulturních a jiných výměn, které výrazně 
přispívají k podpoře bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi, budou obě strany 
pokračovat v úsilí o pořádání kulturních událostí v druhé zemi a o podporu 
cestovního ruchu v obou zemích. 

 
16. Obě strany jsou připraveny hledat způsoby jak podpořit mobilitu mládeže mezi 

oběma zeměmi za využitírelevantních struktur, zejména možností nabízených v rámci 
programu pracovních prázdnina programuErasmus+. 

 
 
V Praze, 3. listopadu 2015 

 
 

 


