
Memorandum 
o budoucí spolupráci 
u příležitosti navázání 
diplomatických vztahů 

mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko 
 

 

Vláda České republiky a vláda Knížectví Lichtenštejnsko, 

vědomy si evropského dědictví, společného oběma státům,   

vědomy si společné staleté historie Lichtenštejnského domu a zemí Čechy, Morava a Slezsko, jakož i 

na ní založené kulturní a hospodářské sounáležitosti Čechů a Lichtenštejnců, 

přesvědčeny, že úzké a partnerské vztahy jsou v zájmu obou států a jejich obyvatel, 

přesvědčeny, že vztahy obou států lze rozvíjet na základě společných evropských hodnot a přitom také 

překonávat rozdílná stanoviska, 

s přihlédnutím ke společnému členství v mezinárodních a evropských uskupeních, zvláště Evropském 

hospodářském prostoru a radě Evropy, 

u příležitosti podpisu Společného prohlášení z 8. září 2009 o navázání diplomatických styků mezi 

oběma státy, které si klade za cíl vybudovat a prohloubit mezi nimi partnerství a přátelství, 

prohlašují: 

1. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko si jsou vědomy své odpovědnosti a svého závazku rozvíjet 

vzájemné vztahy v duchu dobrého partnerství. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko sdílejí společné demokratické hodnoty, respektují lidská 

práva, základní svobody, jakož i normy mezinárodního práva a jsou oddány zásadám právního státu a 

politice míru. 

Na tomto základě jsou Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko odhodlány budovat své dvoustranné 

vztahy. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko jsou dále odhodlány úzce spolupracovat ve všech 

oblastech, důležitých pro oboustranné zájmy a společné hodnoty, v mezinárodních organizacích a 

v rámci evropského integračního procesu. 

 

2. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko zamýšlejí zřídit společnou komisi historiků, která se bude 

zabývat společnou historií Čech, Moravy a Slezska a Lichtenštejnského domu, ale také vztahem obou 

zemí ve 20. století. 

Komise historiků bude mít za cíl přispět ke vzájemnému porozumění této společné historie, jejím 

šancím a výzvám a položit tak pevný základ budoucí spolupráce. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko zváží společné zveřejnění práce komise. 



 

3. 

Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko jsou přesvědčeny, že úzká hospodářská spolupráce 

podporuje dobré vztahy mezi státy a jejich obyvateli, a budou v této oblasti hledat další možnosti. 

V této souvislosti vyjadřují Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko své zadostiučinění, že společné 

členství v Evropském hospodářském prostoru již přineslo podstatný pokrok v oblasti hospodářské 

spolupráce a představuje dobrý základ pro takovou spolupráci do budoucna. 

 

4. 

Společné tradice a společné kulturní dědictví tvoří cenný základ dobrých vztahů mezi státy a lidmi. 

V tomto smyslu budou Česká republika a Knížectví Lichtenštejnsko hledat možnosti, jak ve svých 

vlastních zemích podporovat kulturní výměnu a lepší vzájemné porozumění. 

 

5. 

Ve smyslu dobrého partnerství a přátelských vztahů vyjadřují Česká republika a Knížectví 

Lichtenštejnsko své přání vyměňovat si pravidelné názory o otázkách, jež jsou předmětem jejich zájmu. 

 

V Praze dne 8. 9. 2009 

 

Za vládu České republiky: 
 
Jan Kohout, v.r. 
Místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí  

Za vládu Knížectví Lichtenštejnsko: 
 
Aurelia Frick, v.r. 
Ministryně zahraničních věcí 

    


