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NOVÁ ÚROVEŇ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ LICHTENŠTEJNSKA A ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Dne 17. září 2009 Česká republika a Knížectví Lichtenštejn 
navázaly diplomatické styky. Toto významné rozhodnutí 
bylo oznámeno v průběhu návštěvy lichtenštejnské 
ministryně zahraničních věcí Aurelie Frick v Praze. Konečně 
tak byl vyřešen kuriózní stav – od roku 1945 byly totiž 
diplomatické vztahy přerušeny „de facto“ a oba státy se 
navzájem neuznávaly, jako jediné v Evropě. Do té doby 
existovaly pouze neoficiální kontakty v kulturní oblasti, 
s Jihomoravským krajem a obcí Vranov u Brna.  
 
Oba státy navázaly diplomatické styky již v létě 1938 a 
Švýcarsko zastupovalo Lichtenštejnsko v Československu. 
Knížectví neuznalo Mnichovskou dohodu, ani vznik 
Protektorátu Čechy a Morava. Styky byly přerušeny po 15. 
březnu 1939, když Švýcarsko zavřelo své vyslanectví v Praze, 
ale Lichtenštejnsko styky nikdy oficiálně nepřerušilo. Přesto 
v roce 1945 si Československo obnovení diplomatických 
styků nepřálo, z důvodu připravované konfiskace majetku 
lichtenštejnských občanů.  
 
Doufáme, že nyní nastala nová doba dvoustranných vztahů 
mezi oběma státy. Dobrým signálem se stala první oficiální 

návštěva ministerského předsedy Lichtenštejnska Dr. Klause 
Tschütschera v České republice 30. března 2011. 
Lichtenštejnský premiér, při této návštěvě u českého 
premiéra Dr. Petra Nečase, představil nastupující 
velvyslankyni své země v České republice Její Jasnost Marii-
Piu Kothbauer princeznu Liechtenstein.  
 
Oba předsedové vlád pozitivně zhodnotili rozvíjející se 
vzájemné vztahy, zejména v oblasti kultury a regionální 
spolupráce. Mezi dalšími úkoly obou vlád je uzavření 
dohody o zabránění dvojího zdanění a spolupráce při 
zkoumání společné historie, která sahá až do roku 1249, 
kdy markrabě Přemysl Otakar daroval Jindřichovi z 
Liechtensteinu za věrnost hrad a panství Mikulov.  
   
Dne 11. dubna Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer princezna 
Liechtenstein předala své pověřovací listiny do rukou 
Václava Klause, prezidenta České republiky. Byl to další krok 
v rozvíjejících se přátelských vztazích obou států, které mají 
mnoho společných zájmů v Evropě a EU. Její Jasnost je první 
velvyslankyní Lichtenštejnska akreditovanou v České 
republice (se sídlem ve Vídni).

 

                    
 
Předseda vlády Knížectví Lichtenštejn Dr. Klaus Tschütscher se 
30. března 2011 v Praze setkal s dr. Petrem Nečasem, předsedou 
vlády České republiky. Oba premiéři vyjádřili přání svých vlád 
dále rozvíjet vzájemné vztahy mezi svými zeměmi, které mají 
mnoho společných zájmů v Evropě a EU. 

Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein, 
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Knížectví 
Lichtenštejnského v České republice, Rakouské republice a u 
úřadů OSN a OBSE ve Vídni, předala své pověřovací listiny 
prezidentu České republiky Václavu Klausovi 11. dubna 2011. 

 



SOUKROMÁ NÁVŠTĚVA VLÁDNOUCÍHO KNÍŽETE  HANSE-ADAMA II. V PRAZE A V BRNĚ 
 
Praha, 5. dubna 2011: Hans-Adam II. ,vládnoucí kníže 
z Liechtensteinu, napsal v roce 2008 zajímavou knihu o 
nezbytných reformách moderního státu (anglické vydání)  
– Stát ve třetím tisíciletí. Kniha vzbudila velký zájem, a proto 
již v roce 2009 následovalo německé vydání. Od té doby 
byla kniha vydána nebo se její vydání připravuje, asi 
v desítce jazyků (vč. např. arabštiny).  
 
V březnu 2011 kniha vyšla v češtině, díky nakladatelství 
Grada a jeho spolupráci s Czech Top 100 a Historickým 
spolkem Liechtenstein. Křest knihy proběhl 5. 4. 2011 
v Obecním domě v Praze, na vyhlášení nejlepších firem roku 
Czech Top 100, v přítomnosti více než stovky manažerů 
největších českých firem a nejúspěšnějších podnikatelů. 

Jeho Jasnost kníže Hans-Adam II. shrnul své myšlenky a 
návrhy v krátkém projevu, který byl oceněn potleskem. 
Další kroky hlavy Lichtenštejnska mířily do sídla staroslavné 
Univerzity Karlovy v Praze.  
 
Knížete srdečně přivítal rektor a prorektor univerzity. Kníže 
obdivoval Aulu Magna a měl příležitost si prohlédnout 
vzácné insignie Univerzity Karlovy. Poté následovala 
nejvýznamnější část programu – kníže Hans-Adam II. 
seznámil se svými myšlenkami a návrhy posluchače a 
pedagogy univerzity. Po přednášce zodpověděl všechny 
jejich dotazy – mnohé z nich nebyly jednoduché, protože 
studenti se na diskusi velmi dobře připravili. Nakonec kníže 
všem zájemcům svou knihu podepsal. 

 

             
 
Křest knihy „Stát ve třetím tisíciletí“ proběhl na výročním 
zasedání Czech Top 100 (zleva: Jan Struž, prezident Czech Top 
100; Milan Brunát, ředitel nakladatelství Grada; autor knihy J. J. 
Hans-Adam I. kníže z Liechtensteinu: Pavel Juřík, předseda 
Historického spolku Liechtenstein. 

Autor knihy Hans-Adam II. kníže z Liechtensteinu během 
přednášky o svých myšlenkách a návrzích na  modernizaci států 
na Univerzitě Karlově v Praze (zleva: prorektor Jan Škrha; rektor 
Václav Hampl;  J. J. Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein, 
velvyslankyně knížectví v České republice). 
 

Brno, 5. dubna 2011: Soukromá návštěva vlácného 
lichtenštejnského hosta pokračovala v Brně, kde hejtman 
Jihomoravského kraje Dr. Michal Hašek uspořádal na jeho počet 

slavnostní večeři. Následujícího dne 6. dubna 2011 pan 
hejtman přijal lichtenštejnského knížete v sídle Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. Hovořili zde o rozvoji 
vzájemných vztahů v ekonomické oblasti, školství a kultuře. 

 Poté lichtenštejnský kníže navštívil Masarykovu univerzitu, 
kde diskutoval o svých názorech a návrzích s jejími 
studenty. Také zde byla diskuse velmi srdečná a byla 
zakončena autogramiádou knihy. Rektor univerzity Petr 
Fiala předal knížeti Velkou zlatou medaili Masarykovy 
univerzity, jako ocenění jeho úsilí o zlepšení vzájemných 
vztahů mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou. 

 

                                      
 
Tradičně dobré vztahy má Lichtenštejnsko i knížecí dům 
s Jihomoravským krajem. Dne 6. dubna 2011 se hlava knížectví 
setkala s jeho hejtmanem dr. Michalem Haškem, který knížeti 
předložil konkrétní návrhy na spolupráci. 

Jeho Jasnost Hans-Adam II., kníže z Liechtensteinu, vévoda 
opavský a hrabě z Rietbergu převzal Velkou zlatou medaili 
Masarykovy univerzity v Brně, za své úsilí o zlepšení česko– 
lichtenštejnských vztahů (vpravo rektor MU Petr Fiala).  



  

LICHTENŠTEJNSKO V KOSTCE 
 
 

 
 
Panoramatický pohled na lichtenštejnské knížectví. Země leží ve střední Evropě, mezi Švýcarskem a Rakouskem, mezi zasněženými horami  
a slunnými údolími. Hlavními odvětvími hospodářství jsou špičkový průmysl a kvalitní služby. 
 

                
 
Znak a vlajka Knížectví Lichtenštejnského. Hrad Vaduz je sídlem vládnoucích knížat od roku 1938 (patří jim ale již od roku 1712).  
 
 

Rozloha:  160,5 km²  
Hlavní město: Vaduz  
Počet obyvatel:  36.157 
Uspořádání: 11 obcí  
 

Měna:    švýcarský frank  
HDP/obyv. (2009, USD):  141.000 
Úřední jazyk:   němčina  
Státní svátek:   15. srpna 
 

Knížectví Lichtenštejn je dědičnou konstituční monarchií na 
demokratických a parlamentních základech. Hlavou státu je 
Jeho Jasnost kníže Hans-Adam II. z Liechtensteinu (*1945, 
Curych), předsedou vlády je Dr. Klaus Tschütscher, vláda má 
pět členů. Parlament má 25 poslanců.  
 
Země má bohatou historii a Lichtenštejnové jí vládnou od 
roku 1712. Kdysi chudý region zažil velký rozvoj, od 
zemědělské země, po vyspělý průmyslový stát. 
Lichtenštejnsko se změnilo v jednu z nejatraktivnějších 
hospodářských území v Evropě až na počátku 50. let 20. 
století. Jako moderní obchodní centrum Lichtenštejnsko 
prosazuje technické inovace a tzv. „globální knížectví“. 
 
Ačkoliv je Lichtenštejnsko čtvrtým nejmenším evropským 
státem, má široce rozvinuté hospodářství s velkým důrazem 
na velmi vyspělou průmyslovou výrobu. Ve srovnání 
s ostatními státy je Lichtenštejnsko mnohem více 
orientováno na průmysl a méně na služby, než se obecně 

veřejnost domnívá. Přes svou malou rozlohu, 
Lichtenštejnsko pokrývá 15 z 16 výrobních odvětví, podle 
mezinárodní klasifikace, tedy více než většina ostatních 
malých států v Evropě.  
 
Nejvýznamnějšími odvětvími, na vývozu velmi závislé země, 
jsou strojírenství, stavebnictví, výroba přesných strojů a 
přístrojů, zubní technika a výroba potravin. Ve všech těchto 
oblastech je důraz kladen na rozvoj vysoce kvalitních „high-
tech“ výrobků a ne na masovou produkci levného zboží. 
 
Mnoho průmyslových firem je aktivních ve specializovaných 
segmentech trhu. Díky intenzivnímu výzkumu a vývoji 
(podporovaných vládou promyšlenou daňovou politikou), 
dosáhli domácí výrobci postavení světových „leaderů“ ve 
svých oborech. Vedle velkých firem jsou páteří národního 
hospodářství také středně velké a malé firmy. Na světovém 
trhu konkurují svou vysokou kvalifikací a produktivitou. 
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Lichtenštejnské firmy zaměstnávají přes 33.000 
zaměstnanců (okolo 16.000 jich dojíždí ze zahraničí). 
V zahraničí zaměstnávají přes 37.000 pracovníků (v cca 180 
zahraničních pobočkách), z toho 220 pracovníků v České 
republice. Nejznámější firmy jsou např.: HILTI, Swarowski, 
Hoval, Thyssen-Krupp Presta nebo LGT Bank. 
 
Finanční služby představují významný, ale zdaleka ne 
nejvýznamnější sektor Lichtenštejnska. Pracuje v něm okolo 
17,40  % pracovních sil. Díky vysoce kvalifikovaným službám 

tvoří finanční sektor 30% hrubého domácího produktu 
knížectví.  
 
Ke dni 31. prosince 2010 v Lichtenštejnsku působilo 17 
bank, 392 fondů, 40 pojišťoven, 27 správců fondů s více než 
600 investičními fondy. Na konci roku 2010 dosahovala 
konsolidovaná hodnota aktiv klientů ve správě 
lichtenštejnských bank částky 168,1 miliardy švýcarských 
fondů.  

   
V roce 2010 Wienerberger Brick 
Award (cena cihlové stavby roku) 
získala nová budova Parlamentu 
Knížectví Lichtenštejn a vládní 
náměstí ve Vaduzu (Hansjörg 
Göritz Architecture Studio).          
 
Struktura HDP (2009, v %).    →           
 

 
 
 

 
NAŠÍM CHLEBEM JE PRŮMYSL, NE BANKY 
 

      
 
Dr. Martin Meyer, vicepremiér Knížectví Lichtenštejn (sídlo vlády ve Vaduzu – v pozadí).  

 
HN: Světová konjuktura významně oslabuje. Jak to 
pociťuje knížectví? 
 
Naše hospodásřtví si vede velmi dobře. Nemáme žádný 
státní dluh a dosáhli jsme téměř úplné zaměstnanosti. 
Sledujeme ale pokles daňových příjmů do státního 
rozpočtu, proto i my pociťujeme důsledky úvěrové krize. 
Největší výzvou pro nás je předat naši zemi příštím 
generacím bez dluhů a deficitu státního rozpočtu. 
 
HN: Cizinci mají ve vaší zemi uloženo mnoho peněz. Je 
knížectví stále daňovým rájem? 
 

Není správný názor, že Lichtenštejnsko je především 
finančním centrem. Na prvním místě jsme průmyslová 
země, nikoliv finanční centrum. Okolo 36% 
lichtenštejnského HDP je vytvářeno průmyslem, finanční 
služby představují okolo 30 %.  
 
V posledních letech Lichtenštejnsko pracovalo na změně 
své daňové politiky, aby byla v souladu s mezinárodní praxí 
(Lichtenštejnská deklarace, 2009). Nyní máme dohody o 
vzájemné výměně daňových informací s 25 státy. Rádi 
bychom také uzavřeli smlouvy o zabránění dvojího zdanění, 
protože náš průmysl je velmi silně orientován na vývoz. 

 

Pozn.: Výtah z rozhovoru lichtenštejnského vicepremiéra Dr. Martina Meyera pro Hospodářské noviny na Mezinárodním 
 strojírenském veletrhu v Brně (HN,   10. října 2011, str. 21, zkráceno). 
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