Od vzniku České republiky v roce 1993 došlo k řadě vzájemných bilaterálních návštěv – mezi nimi
jedné na úrovni prezidenta a čtyř na úrovni předsedů vlád. ČR navštívil prezident KR Kim Jong-sam
(v roce 1995) a premiéři Ko Kon (2003) a Han Sung-su (2009), z české strany do Soulu přicestovali
také dva ministerští předsedové – Václav Klaus (1994) a Miloš Zeman (2001) – zatímco k bilaterální
návštěvě prezidenta ČR dosud nedošlo, přestože prezident ČR Václav Klaus v Soulu jménem
Evropské unie řídil summit EU-Korejská republika (2009).

Pouhých několik dní po rozdělení bývalého Československa přicestovala do Prahy v lednu
1993 delegace poslanců Národního shromáždění Korejské republiky. První významnější bilaterální
akcí se krátce poté stala návštěva ministra zahraničních věcí ČR Jozefa Zieleniece v Soulu (Seoul)
v červnu 1993, téhož měsíce zase přijal prezident ČR Václav Havel v Praze bývalého předsedu hlavní
korejské opoziční Demokratické strany a pozdějšího prezidenta KR Kim Te-džunga (Kim Dae-jung). V
září téhož roku navštívil KR ještě ministr hospodářství ČR Karel Dyba.

Během návštěvy předsedy vlády ČR Václava Klause v KR v říjnu 1994 byla podepsána mezivládní
dohoda o zrušení vízové povinnosti – Korejská republika se stala první asijskou zemí, kam mohli čeští
občané cestovat bez víz.

V červnu 1995 pak navštívil ČR prezident KR Kim Jong-sam (Kim Yong-sam), během jeho návštěvy byla
podepsána mezivládní dohoda o vědeckotechnické spolupráci.

Roky na přelomu století se staly obdobím vysoké intenzity vzájemných návštěv na nejvyšší úrovni.
Nejprve v květnu 1999 navštívil KR ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan, jehož jednání bylo
zaměřeno na prohloubení vzájemné obchodní bilance, investice KR v ČR, bezpečnost Korejského
poloostrova, členství ČR v KEDO, možnost přistoupení ČR k ASEM a na rozvoj bilaterálních vztahů. V
září téhož roku jej následoval další člen české vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr v průběhu jeho návštěvy byly projednány otázky vzájemných ekonomických a obchodních vztahů,
zvláště možnosti postupného vyrovnávání obchodní bilance. Korejská strana při této návštěvě
projevila také zájem o další investice v ČR. V říjnu 1999 navštívil ČR za účelem pracovních
meziministerských konzultací na MZV ČR ještě i 1. náměstek ministra zahraničních věcí KR Son Čunjong (Sun Joun-yung).

Intenzivní bilaterální kontakty pokračovaly i v roce 2000, v květnu navštívil ČR generální ředitel sekce
pro kulturní záležitosti Ministerstva zahraničních věcí a obchodu KR Kim Sung-ui (Kim Seung-eui),
který v Praze podepsal Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury na

léta 2000-2002. V rozmezí pouhých několika dní navštívila ČR dále delegace Komise civilní obrany při
Úřadu předsedy vlády KR, jíž vedl generální ředitel Komise I Tok-u (Duk Woo Lee). V září 2000 se pak
v Praze korejský ministr financi Čin Njom (Jin Nyum) zúčastnil výročního zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Světové banky. O měsíc později navštívil KR za účelem recipročních
meziministerských konzultací náměstek ministra zahraničních věcí ČR Hynek Kmoníček a v prosinci se
v Soulu uskutečnilo už 2. zasedání Smíšené česko-korejské komise pro hospodářskou a obchodní
spolupráci, českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Maceška. Tento rok je
významný také tím, že po řadě let bylo velvyslanectví ČR v Soulu poprvé obsazeno na úrovni
velvyslance – své pověřovací listiny předal velvyslanec Ivan Hotěk.

Klíčovou akcí roku 2001 byla březnová oficiální návštěva předsedy vlády ČR Miloše Zemana v Korejské
republice. V premiérově doprovodu byli dále místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík,
ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, ministr zemědělství Jan Fencl a skupina podnikatelů.
Hlavním přínosem oficiální návštěvy premiéra Zemana v KR bylo explicitní vyjádření zájmu obou stran
o další prohlubování obchodně-ekonomické spolupráce a připravenost hledat její nové formy. Obě
strany se shodly na zájmu o další zvyšování obratu vzájemného obchodu, projevily zájem o příliv
zahraničních investic do obou zemí a potvrdily připravenost ke spolupráci na třetích trzích. Během
návštěvy byla podepsána Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie. Při této
příležitosti byla konstatována existence prostoru pro spolupráci na rozvoji jaderné energetiky
zapojením českých firem do projektu výstavby dvou lehkovodních reaktorů v Korejské lidově
demokratické republice v rámci mezinárodního programu KEDO, korejská strana projevila zájem o
spolupráci při výzkumu a výrobě radioaktivních izotopů. Obě strany uvítaly vstup Českých aerolinií do
SkyTeamu, jehož členem se stala rovněž národní letecká společnost Korean Air, a ujistily se o zájmu
na zavedení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Soulem (to pak bylo zahájeno o tři roky později
dne 15. května 2004).
Následná dubnová návštěva delegace zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
vedené jeho předsedou Lubomírem Zaorálkem v Soulu významně rozšířila dosavadní bilaterální styky
mezi ČR a KR o první přímé setkání na parlamentní úrovni v KR. V průběhu jednání byla diskutována
politická situace na Korejském poloostrově, česko-korejské bilaterální vztahy s možností posílení
zvláště politických, ekonomických a kulturních kontaktů. Na počátku května pak do ČR přicestoval
naopak místopředseda Národního shromáždění KR Hong Sa-duk (Hong Sa-duck), který byl přijat
předsedy obou komor Parlamentu ČR.
V září téhož roku uskutečnil návštěvu KR ještě ministr kultury ČR Pavel Dostál, který v doprovodu
generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka tlumočil korejské straně podporu vlády ČR
zřízení expozice korejského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v zámku na Zbraslavi.

Na konci téhož měsíce byl v Soulu ještě náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Čestmír Sajda, který
vedl českou delegaci na valném shromáždění Světové organizace pro turistiku a o měsíc později se
17. světové konference nejvyšších auditorů (INCOSAI) zúčastnila rovněž delegace Nejvyššího
kontrolního úřadu ČR v čele s jejím prezidentem Lubomír Voleníkem.

Nejvyšším českým představitelem v KR v roce 2002 byl ministr financí Jiří Rusnok, který v Soulu
pobýval v únoru a jeho jednání navázala na výsledky oficiální návštěvy premiéra Zemana v oblasti
ekonomické spolupráce a podpory přílivu přímých investic z KR do ČR. V květnu byl v Soulu 1.
náměstek ministra pro místní rozvoj ČR Jiří Durčok, který předložil návrh dohody mezi Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem kultury a turistiky KR o spolupráci v oblasti turistiky. V listopadu
téhož roku se pak v Soulu konala 2. ministerská konference Společenství demokracií, českou delegaci
na ní vedl náměstek ministra zahraničních věcí ČR Pavel Vošalík. ČR v témže roce ještě navštívili
postupně dva předsedové Národního shromáždění KR – v březnu I Man-sop (Lee Man-sup) a
v listopadu jeho nástupce ve funkci Pak Kwon-jong (Park Kwan-yong).

Další vrcholnou bilaterální akcí se stala oficiální návštěva premiéra Ko Kona (Goh Kun) v ČR na
přelomu června a července 2003. O dva měsíce později se Univerziády v Tegu (Daegu) zúčastnil
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karel Hrdý. Na konci listopadu pak v Praze
proběhlo už 3. zasedání Smíšené česko-korejské hospodářské komise, korejskou delegaci na ní vedl
náměstek ministra průmyslu a obchodu Kim Hjon-džong (Kim Hyun Chong), v čele české delegace stál
náměstek ministra průmyslu a obchodu Miroslav Somol. Do ČR ještě přicestoval také předseda
výboru pro sjednocení, zahraniční věcí a obchod Národního shromáždění KR So Čong-hwa (Seoh
Jung-hwa).

Intenzivní bilaterální kontakty pokračovaly i v roce 2004, kdy na přelomu března a dubna navštívil
Korejskou republiku náměstek ministra životního prostředí ČR Tomáš Novotný, který vedl delegaci ČR
na zasedání Řídící rady UNEP na ostrově Čedžu (Jeju). Ve druhé polovině dubna se předseda Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ČR Josef Bednář zúčastnil v Soulu 3. konference ICN a Seoul
Competition Forum. V srpnu téhož roku pak byla na návštěvě ČR ještě delegace zahraničního výboru
Národního shromáždění KR. V září roku 2004 navštívil KR ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář,
který se v průběhu návštěvy zúčastnil též konference a veletrhu ITU Telecom Asia v Pusanu (Busan).
V prosinci téhož roku vykonala pracovní návštěvu KR ještě šestičlenná delegace Výboru pro obranu a
bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedená Janem Vidímem. V září 2004 nastoupil do
funkce také teprve druhý rezidentní velvyslanec ČR v KR Tomáš Smetánka.

Klíčovou akcí roku 2005 se stala květnová návštěva delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
vedené předsedou Lubomírem Zaorálkem, která do KR přicestovala ihned po návštěvě Korejské
lidově demokratické republiky. Koncem května se konaly hned dvě významná setkání. Jednak KR
navštívil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Kolář, který vedl delegaci ČR na
1. zasedání Česko-korejského společného výboru pro vědu a techniku v Soulu. A dále pak byla
uskutečněna pracovní návštěva KR místopředsedou vlády ČR Martinem Jahnem, jejímž průběhu mj.
jednal s potenciálními místními investory v ČR.
Došlo také k prvním přímým návštěvám mezi primátory obou hlavních měst – pozdější prezident I
Mjong-bak (Lee Myung-bak) navštívil Prahu v březnu, naopak v červnu do Soulu přicestoval primátor
Prahy Pavel Bém, kdy byla posléze podepsána dohoda o spolupráci obou hlavních měst. V srpnu roku
téhož roku zavítal do Prahy místopředseda Národního shromáždění KR Pak Hui-tche (Park Hee-tae).
Na přelomu října a září pak navštívil KR náměstek ministryně školství Karel Hrdý se zástupci organizací
mládeže z ČR.

V březnu roku 2006 se uskutečnila řada významných bilaterálních setkaní. Jednak se v březnu konala
pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí a obchodu KR Jun Pjong-se (Yun Byung-se) v
ČR. Koncem března téhož roku pak navštívil ČR místopředseda Národního shromáždění KR KimDukKju(Kim Duk Kyu). V květnu zavítali do KR ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban a
moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský. Hlavním cílem cesty byl podpis smlouvy s firmou Hjonde
(Hyundai), na jejímž základě vybudovala tato významná korejská automobilka na severní Moravě
svou největší montovnu, která může produkovat až 300 tisíc automobilů ročně pro celý evropský trh.
Počátkem srpna téhož roku navštívila ČR ještě delegace Výboru pro sjednocení, zahraniční vztahy a
obchod Národního shromáždění KR, vedená jeho předsedou Kim Won-ungem (Kim Won Wung).
V tomtéž měsíci byla také za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka a ředitelů
agentur Czechtrade a Czechinvest Tomáše Hrudy a Ivana Jukla otevřena v Soulu pobočka
Hospodářské komory ČR pro východní Asii (uzavřena byla pro neserióznost korejského partnera
v roce 2008).

Úzká bilaterální spolupráce se významně rozvíjela i v roce 2007, kdy například v březnu tohoto roku
přijel do České republiky náměstek ministra pro plánování a rozpočet Čong He-pang (Chung Haebang). Měsíc poté se v KR uskutečnila pracovní návštěva náměstkyně ministra informatiky a vnitra
Ludmily Ptáčkové-Melicharové. V dubnu 2007 se ještě slavnostního zahájení výstavby továrny Hjonde
(Hyundai) v ČR účastnil hlavní poradce prezidenta KR Kim Pjong-džun (Kim Byong-joon), který byl
rovněž přijat premiérem Mirkem Topolánkem. Během května 2007 byla uspořádána pracovní
návštěva delegace Výboru pro národní obranu Národního shromáždění KR, vedené předsedou Won

He-jongem (Won Hye-young). Koncem června 2007 byl v ČR přijat ministr vládní administrativy a
vnitra KR Pak Mjong-dže (Park Myung-jae). V listopadu se pak konala pracovní návštěva náměstka
ministra zahraničních věcí Šim Jun-dže (Shim Yoon-Joe).

V červnu roku 2008 přicestovala do KR náměstkyně ministra zahraničních věcí Helena Bambasová,
která se zúčastnila ministerské konference OECD o budoucnosti internetové ekonomiky. V září téhož
roku navštívil Soul předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR Martin Pecina. Krátce před
touto návštěvou do funkce nastoupil třetí rezidentní velvyslanec ČR v KR Jaroslav Olša, jr.
Rok 2009 se bezesporu stal dalším mezníkem bilaterální spolupráce. Nejprve v březnu do ČR zavítal
místopředseda Národního shromáždění KR I Jun-song (Lee Yoon-sung). Další akcí se o měsíc později
stala oficiální návštěva předsedy vlády KR Han Sung-su (Han Seung-soo) v ČR. Předseda vlády ČR
Mirek Topolánek vedl se svým korejským protějškem bilaterální rozhovory, jejichž hlavními tématy
bylo další prohloubení obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi, otázky energetické bezpečnosti a
zajištění energetických zdrojů, ale také zkušenosti obou stran s vývojem v krizových oblastech světa.
V průběhu návštěvy byla také podepsána mezivládní Dohoda o hospodářské spolupráci.
České předsednictví v Radě Evropské unie rovněž v Soulu zorganizovalo summit EU-Korejská
republika, který se měl původně konat v říjnu 2008 v době francouzského předsednictví EU, ale pod
vedením prezidenta ČR Václava Klause a prezidenta KR I Mjong-baka (Lee Myung-bak) se nakonec
uskutečnil 23. května 2009. Na straně Evropské unie při jednáních zasedli také předseda Evropské
komise Juan Manuel Barroso a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout.

Rok 2010 byl ve znamení 20. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Vrcholnou
událostí roku se proto stala březnová návštěva senátora Jiřího Dienstbiera jako zvláštního vyslance
ministra zahraničních věcí ČR, který u příležitosti tohoto výročí předal osobní dopis ministra
zahraničních věcí ČR Jana Kohouta jeho korejskému protějšku. Senátor Jiří Dienstbier, který v roce
1990 jako federální ministr zahraničních věcí Československa osobně podepsal dohodu o navázání
styků, dále navštívil demilitarizovanou zónu v Pchanmundžomu, sešel se se svými parlamentními
partnery a otevřel výstavu o historii česko-korejských kontaktů. Po několika letech také KR v květnu
navštívil další člen vlády ČR, ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel, v září pak do KR
přicestovala i delegace senátního ústavně-právního výboru a místopředseda Senátu P ČR Jiří
Šneberger. Naopak do ČR přicestoval v květnu předseda Ústavního soudu KR I Kang-guka (Lee KangKook), v Praze jednala dále řada delegací výborů Národního shromáždění KR – v březnu Výboru pro
legislativu a soudnictví a Výboru pro tajné služby, v červenci Výboru pro potraviny, zemědělství,
lesnictví a rybolov, v srpnu návštěva delegace skupiny přátel ČR-KR a Prahu navštívil v tomtéž měsíci
též místopředseda Národního shromáždění KR Hong Če-hjong (Hong Jae-hyong).

V roce 2011 se uskutečnila protokolárně nejvyšší bilaterální návštěva od vzniku ČR, kdy v listopadu do
KR přicestoval k oficiální návštěvě předseda Senátu PČR Milan Štěch s delegací reprezentující všechny
kluby politických stran zastoupených v S PČR. Tentýž měsíc proběhlo také 1. zasedání smíšené komise
o hospodářské spolupráci, které se v Soulu za českou stranu zúčastnili náměstci ministra průmyslu a
obchodu Milan Hovorka a zemědělství Juraj Chmiel. V prosinci se pak náměstek ministra zahraničních
věcí ČR Tomáš Dub zúčastnil Fóra na vysoké úrovni o efektivitě rozvojové spolupráce v Pusanu
(Busan). Na přelomu září a října pak do Soulu přicestoval k jednání náměstek ministra kultury ČR
Radek Zdráhal, který také po korejském představení činohry českého Národního divadla formálně
zahájil největší český kulturní a propagační festival v KR Czech Points in Seoul. V Soulu v říjnu též
proběhly Dny Prahy, jejichž kulturní program zahájil jménem primátora hl. m. Prahy předseda výboru
pro zahraniční vztahy a cestovní ruch Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Kalousek.
V KR dále v říjnu pobývali dva primátoři – předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek z Kladna a
Jaroslav Vymazal z Jihlavy - a dva starostové – Jiří Fišer z Tábora a Petr Řezníček z Chrudimi – kteří se
zúčastnili celosvětového finále ekologické soutěže měst LivCom Awards.
V prosinci pak byla v Praze podepsána dohoda o pracovní dovolené, kterou za českou stranu signoval
ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.
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