J.E. Hayong Moon
Své mnohaleté zkušenosti z oblasti diplomacie J.E. Hayong
Moon v pozici velvyslance Korejské republiky v České republice využívá na výbornou. Výsledkem dynamiky, se kterou se
vrhá do prosazovaní zájmů své mateřské země, je značný prospěch pro český průmysl a českou ekonomiku. S pomocí J.E.
se České republice podařilo získat miliardové investice korejských firem, a v té návaznosti vytvořit tisíce pracovních míst.
Tyto úspěchy slouží korejským firmám jako odrazový můstek
pro další investice v Evropě. Lze říci, že zejména přičiněním
J.E. Moona se česko-korejské vztahy dostaly na historicky nejlepší úroveň.
LAUDÁTIO k poctě J.E. Hayong Moona při příležitosti jeho vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého,
za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
Jsem rád, že ocenění získává pan velvyslanec Moon, kterého jsem měl možnost ve své funkci předsedy Mezinárodní
obchodní komory ČR (ICC) poznat brzo po jeho příjezdu do
Prahy v červenci 2013 jako skvělého diplomata, vzdělaného
v oblasti práva, mezinárodních vztahů a obchodu. Své hodnocení opírám o srovnání s desítkami diplomatů, které jsem měl
možnost na půdě ICC představit české veřejné správě a podnikatelské veřejnosti.
Již od svého příjezdu vyvinul pan velvyslanec Moon mimořádnou a mnohostrannou aktivitu k rozvoji česko-korejských vztahů. V návaznosti na vstup Korean Air do ČSA projevil zájem
o projekt modifikace pražského letiště jako vstupní brány do
Evropy pro korejské turisty a ve své funkci předsedy dozorčí
rady Českého Aeroholdingu jsem využil řady jeho podnětů,
které vyústily v podpis smlouvy o spolupráci mezi pražským
a seoulským letištěm. Následovala řada projektů průmyslové
spolupráce v oblasti jaderné energetiky, vstupu korejských investorů do ČR. Aktivitu pana velvyslance Moona jsem mohl
posoudit také z druhé strany, kdy jsem se jako člen první de
legace českého ministra průmyslu a obchodu v Koreji v říjnu
2013 setkal s příkladnou připraveností korejských ministrů
a podnikatelů vybavených detailními informace z Prahy, díky
nimž proběhla jednání na věcné a efektivní úrovni.
O naplnění unikátní dohody o strategickém partnerství podepsané letos českým premiérem a korejskou prezidentkou se
stará také velvyslancem iniciované a nově založené Česko-korejské fórum budoucnosti, jehož nedávné jednání na vysoké
diplomatické a podnikatelské úrovni otevřelo další příležitosti.
Panu velvyslanci k jeho vskutku ojedinělému osobnímu nasazení a ocenění gratuluji. Věřím, že jeho ocenění medailí krále
Jiříka napomůže dalšímu rozvoji česko-korejských vztahů.
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Velvyslanec Hayong Moon absolvoval právnickou fakultu Seoul
National University v roce 1979. Ve studiích pokračoval v zahraničí a v roce 1987 získal na Graduate School of Boston University
magisterský titul z oboru mezinárodních vztahů. Je držitelem čestného doktorátu z několika zahraničních vzdělávacích institutů.
Během jeho více než pětatřicetileté diplomatické kariéry sloužil
v diplomatických misích v Paříži, Bangkoku, Londýně a pro OSN
v New Yorku. Později působil jako vrchní ředitel pro strategické
záležitosti korejského ministerstva zahraničních věcí. Dále působil jako náměstek ministra a velvyslanec pro boj proti terorismu,
pro korejské občany žijící v zámoří a konzulární záležitosti. Jeho
zájmem jsou rovněž otázky spojené s energetickými zdroji a klimatickými změnami.
Povinnosti velvyslance Korejské republiky v České republice převzal v létě 2013. Díky úsilí a proaktivnímu přístupu J.E. Moona
bylo během jeho působení v Praze dosaženo velmi významných
pokroků v bilaterálních vztazích České a Korejské republiky. Kupříkladu byly podepsány hned dvě investiční dohody mezi českou
vládou a předními korejskými společnostmi (Nexen Tire a Hyundai Mobis), jejichž výše se pohybovala v miliardách českých korun. Zasloužil se o to, že Česká republika nepředstavuje pouze
investiční příležitost pro korejské obchodní společnosti, ale je pro
ně rovněž bránou na evropský trh a okolní regiony. Během oficiální návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky v Korejské republice
v únoru 2015 byla mezi Českou a Korejskou republikou podepsána smlouva o strategickém partnerství. V České republice by se
tuto zimu mělo také konat setkání nejvyšších představitelů zemí
Visegrádské čtyřky a Korejské republiky.
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