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Právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna doručili k dnešnímu dni 

šestadvaceti příslušným okresním soudům žaloby na vyklizení a žaloby o určení 

práva k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví Nadace a které český stát 

neoprávněně a bez právního titulu užívá. 

 
Žaloby se dotýkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí 
uveden coby vlastník stát. Těch nemovitostí, které dnes patří třetím stranám jako 
krajům, obcím, univerzitám, neziskovým organizacím nebo soukromým 
osobám, se žaloby nedotýkají. Stejně se žaloby netýkají těch pozemků, kterých 
sice neoprávněně užívá stát, ale dnes je na nich dálniční infrastruktura. 

 

K žalobám Nadace knížete z Lichtenštejna se coby druhý žalobce připojil 
lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans Adam II., jenž má na základě zvláštního 
lichtenštejnského zákona „Hausgesetz“ nárok požadovat spolu s Nadací vydání 
majetků a příjmů z nich. 

 

Žaloby navazují na předžalobní výzvy, kterými Nadace knížete z Lichtenštejna 

vyzvala dne 6. 12. 2018 příslušné české státní instituce a státní podniky k vydání 

všech nemovitostí, které stát nezákonně zabavil jejich vlastníkovi, Františku 

Josefu II., vládnoucímu lichtenštejnskému knížeti, a od té doby je užívá. 

 

Žaloby rovněž navazují na neúspěšné projevy dobré vůle, kterými se Nadace 

knížete z Lichtenštejna pokoušela přimět český stát k jednání o dosud 

neuzavřené minulosti. Na své příslušné úrovni tak činil i lichtenštejnský stát: 

ministryně zahraničí Lichtenštejnského knížectví, Aurelia Frick, v letech 2017 – 

2018 opakovaně uvedla, že jednání jsou nejlepším způsobem, jak dosáhnout 

řešení výhodného pro obě strany. Odpovědní čeští úředníci však tento názor 

nesdílí a stále tvrdí, že se vládnoucí kníže František Josef II. prohlásil za Němce. 

Lichtenštejnský rod toto nepravdivé obvinění, vymyšlené komunisty, vždycky 

odmítal; relevantní dokumenty uložené v Národním archivu mu dávají za 

pravdu.  
 

Nadace knížete z Lichtenštejna se obrátila také na českou vládu, které nabídla 
velkorysý investiční program, který by České republice napomohl dalšímu 
rozvoji některých klíčových témat v oblasti školství, sociálních projektů, 
ochrany památek, v ekologii a krajinářství. Rovněž tak navrhla moderní 



alternativní mechanismy k vyřešení otevřených otázek. České úřady tyto návrhy 
nepřijaly a odkázaly na probíhající soudní řízení, které inicioval český stát 
žalobou proti Nadaci knížete z Lichtenštejna v roce 2014.  

Nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucí kníže Hans Adam II. se soudním 
sporům s Českou republikou chtěli vyhnout. Jelikož je dle nového Občanského 
zákoníku ČR 31. prosinec 2018 posledním dnem, kdy je možné soudně se 
domáhat nezákonně zabaveného majetku, a jelikož český stát na návrhy 
k jednání nereagoval pozitivně, jsou Nadace a vládnoucí kníže nuceni příslušné 
žaloby podat. I přesto je lichtenštejnská strana i nadále ochotna s českou stranou 
jednat. 
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