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Anotace
Bakalářská práce „Kyperská otázka v kontextu evropské integrace“ pojednává o
jednom z nevyřešených evropských problémů, který trvá již více než 40 let. Práce
poskytuje pohled do historického dění, které vedlo ke konfliktu mezi dvěma etniky
žijícími na ostrově a vysvětluje, proč došlo k rozdělení ostrova na dvě části trvající
dodnes. Práce se zaměřuje na přístupový proces a na integraci Kypru do Evropské unie,
který byl završen vstupem Kyperské republiky do EU, aniž by došlo k vyřešení
kyperské otázky. Nejasnosti o tom, jak Evropská unie nyní k obou částem Kypru
přistupuje objasňuje samostatná kapitola. Pozornost je také věnována vývoji na ostrově
a v kyperské otázce po roce 2004 a také vlivu Turecka na kyperskou problematiku skrze
jeho snahy o sblížení s EU. V závěru bakalářská práce zkoumá jaký byl výsledný vliv
Evropské unie na kyperskou otázku a kam by se měly ubírat další evropské snahy o
vyřešení kyperského problému, který je nedílnou součástí Evropské unie.

Annotation
Bachelor thesis “The Cyprus Question within the Context of European
Integration” examines one of the European unsolved problems which last for more than
40 years. This paper offers a view into the historical events which leaded to the conflict
among two ethnic groups living on the island and explains why the division of the
island has taken place. The paper focus on the Cyprus - EU integration process and
accession talks, which has finished with the entry of Republic of Cyprus in European
Union without solving the Cyprus question. One extra chapter examines evolving
obscurities what the approach of the EU to both of the Cyprus communities is. Thesis
gives attention to the developments of events on the island and in the Cyprus problem
after the year 2004 and to the Turkish influence on Cyprus question through its
approximation to EU. In the conclusion the paper explore what the effect and influence

of European Union on Cyprus problem was and what the next direction forward the
European solution of Cyprus question, which is EU’s integral problem, should be.
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Bakalářská práce

Kyperská otázka v kontextu evropské integrace

Úvod
Téma své bakalářské práce Kyperská otázka v kontextu evropské integrace jsem
si vybrala z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že tento ostrov zůstává po několik
desítek let rozdělený a zatím všechny snahy o vyřešení kyperské otázky, respektive o
sjednocení ostrova, selhaly. Kypr se k 1. květnu 2004 stal, spolu s dalšími devíti
evropskými zeměmi, členem Evropské unie, čímž se změnil kontext pro další jednání o
kyperské otázce.
Změna kontextu celého problému je druhý důvod, který mě přiměl si toto téma
vybrat, protože právě tato změna dává naději na vyřešení problému a na nové iniciativy.
Zároveň s sebou členství Kypru v EU přináší otázky a nejasnosti nad samotným
fungováním rozděleného ostrova v Unii. Snahy o vyřešení kyperské otázky stejně jako
mediální zájem o ni však po neúspěšném referendu v obou částech ostrova 24. dubna
2004 utichly. O to více je důležité se tématem zabývat, protože média tak nečiní.
V českém prostředí navíc chybí publikace, které by o tématu Kypru aktuálně
pojednávaly a to tvoří další faktor, který přispěl k výběru kyperského tématu. Tématu
dotýkajícího se bytostně každého člena Evropské unie, protože Unii sdílí se státem,
jehož část de facto okupují vojska cizí, nečlenské země.

Kypr představuje důležitý strategický bod ve východním Středomoří. Žijí zde
dvě velká etnika, Řekové a Turci. Obyvatelé Kypru získali nezávislost na Velké Británii
v roce 1960. Kyperská ústava zajišťovala rovnocenná práva oběma etnikům a
zavazovala Kypr k tomu, aby zůstal neutrálním státem. Řecké obyvatelstvo, které již
předtím projevovalo snahu o přičlenění ostrova k Řecku, enosis, se tohoto nevzdalo ani
po založení Kyperského státu. Etnická nevraživost, snaha o enosis, specifické zájmy
Řecka i Turecka, to vše vedlo v roce 1974 k invazi tureckých vojsk na ostrov, k
rozdělení Kypru a ustavení tzv. zelené linie a nárazníkového pásma pod dohledem
jednotek OSN UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus). Na severu
byla v roce 1983 pod tureckým patronátem založena neuznávaná Severokyperská
turecká republika. Tento stav trvá již více než tři desetiletí. Zatím nejúspěšnější
iniciativa OSN, Annanův plán, ztroskotala po neúspěšném referendu v obou částech
ostrova 24. dubna 2004. Těsně před vstupem Kyperské republiky do EU 1. května 2004
se kyperské obyvatelstvo mělo vyslovit pro či proti sjednocení ostrova podle Annanova
plánu. Výsledek referenda byl negativní. Od té doby debata o Kypru pravidelně ožívá
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pouze se snahou Turecka vstoupit do EU a činí z Kypru jednu z překážek na cestě
Turecka do EU. Od května 2004, kdy do EU právně vstoupil celý ostrov, fakticky pouze
ta část ovládaná kyperskou vládou, se událo mnoho malých kroků směrem ke zlepšení
vztahů mezi oběma částmi ostrova. K vyřešení kyperské otázky je však stále i tři roky
po vstupu země do EU daleko.

Práce Kyperská otázka v kontextu evropské integrace má za cíl zodpovězení
následujících otázek. Jak změnil vstup Kypru do EU vnímání a přístup ke kyperské
otázce ať už na domácí či mezinárodní půdě? Jaký je dlouhodobý vliv Evropské unie na
kyperskou otázku a jaké jsou další perspektivy v budoucím vývoji na ostrově a
v možnostech řešení kyperské otázky?

Těžiště mé práce leží v popisu a analýze role a aktivit Evropské unie, které
ovlivňovaly vývoj v Kyperské otázce a přispěly, či nepřispěly k jejímu vyřešení. Ačkoli
do ústředního pole zájmu své práce kladu vztahy EU – Kypr, při pojednání o tomto
tématu nelze opomenout turecký vliv na celou problematiku a jeho provázání
s Evropskou unií. Kypr působí jako jedna z překážek při přístupových jednání EU –
Turecko. Turecko je také patronem neuznané Severokyperské turecké republiky, která
zabírá asi 36% ostrova. Z těchto důvodů se budu zabývat i tureckým rozměrem.
Ve své práci se nebudu zabývat působením USA, Řecka, OSN a dalších
mezinárodních organizací jako OBSE, Rady Evropy či NATO, protože by nebylo
možné na prostoru daným bakalářskou prací tuto problematiku důkladně zpracovat.
Uvědomuji si však, že působení OSN, má pro historii, současnost i působení Evropské
unie na ostrově a pro pochopení dění zásadní význam a nelze se mu vyhnout. Budu se
jím však zabývat jen do nezbytně nutné míry.

Hlavní část textu je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole popisuji
politickou a socio-ekonomickou situaci v obou ostrovních komunitách. V další části se
zaměřuji na historický vývoj na ostrově Kypr s důrazem na vysvětlení okolností, které
vedly k rozdělení ostrova a k dlouhotrvajícímu statu quo, a popisuji zakládající
dokumenty Kyperské republiky. Ve třetí části vysvětluji náplň poslední iniciativy OSN,
která měla za cíl sjednocení ostrova, Annanův plán. Čtvrtá část popisuje vývoj vztahu
Kypru a Evropské unie, přístupové rozhovory a vývoj kyperské otázky v tomto období a
snahy EU o její vyřešení. Kapitola pátá pojednává o zásadním referendu v roce 2004 a
-2-

Bakalářská práce

Kyperská otázka v kontextu evropské integrace

dění okolo něho, které mohlo ostrov po letech rozdělení sjednotit. Kapitola šestá
popisuje Kyperskou republiku, jako člena v Evropské unie a její právní status
v evropském společenství. Část sedmá mapuje vývoj v kyperské otázce od neúspěšného
referenda až po současnost.1
Ve své práci pracuji s pojmy, které jsou mezinárodně používány, ale jejich
jednotná definice nebyla stanovena, což by mohlo způsobit mystifikaci ve výkladu.
Pojem kyperská otázka proto vymezuji jako otázku, jejíž odpovědí má být právní a
faktické vyřešení dlouhodobého statu quo na rozděleném Kypru se souhlasem a ku
prospěchu obou majoritních komunit žijících na ostrově, kyperských Řeků a kyperských
Turků. Pojem kyperský problém charakterizuje stav na ostrově Kypr, který trvá od roku
1983, tedy stav, kdy je ostrov rozdělený na dvě části. Uznávanou jižní řeckou část,
Kyperskou republiku, a neuznávanou Severokyperskou tureckou republiku, na jejímž
území jsou přítomny turecké jednotky. Pojmy, které se vztahují na označení politického
uskupení na severu ostrova a na jeho politickou reprezentaci, většina autorů a institucí
klade do uvozovek. Podle mého názoru to však není v této práci nutné, protože jasně
deklaruji, že je Severokyperská turecká republika neuznávaná.

Analýza literatury
Během zpracování své práce jsem postupovala na základě analýzy dostupných
pramenů institucí Evropské unie, publikací a novinových článků posledních let
v českém, anglickém či francouzském jazyce. Práce s dokumenty poskytovanými
tureckou vládou, kyperskou vládou, či vládou severního Kypru vyžadovala obezřetnost
při posuzování deklarovaných faktů. V poskytovaných údajích se dokumenty často
rozcházejí.
Problematika kyperské otázky je v České republice obecně málo zpracována a
soustavně se tomuto tématu nikdo nevěnuje. Jediná publikaci v českém jazyce z roku
1999 byla napsána Pavlem Hradečným. Jak už její název Řekové a Turci, nepřátelé
nebo spojenci2 napovídá, nesoustředí se přímo na ostrov Kypr ale klade ho do
souvislosti řecko-tureckých vztahů. Kyperskou otázku chápe jako soupeření o vliv
Řecka a Turecka na ostrově.

1

Heuristickou základnu a sledování aktuálního dění jsem uzavřela k 30. 4. 2007.

2

HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci – nepřátelé nebo spojenci? Praha: Lidové noviny, 2000.
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Mé jazykové znalosti neumožňují četbu pramenů a publikací v řečtině či
turečtině. Mnoho publikací a zejména oficiálních pramenů je však psáno v anglickém
jazyce, z důvodu snahy o internacionalizaci kyperského problému, ale i díky koloniální
minulosti Kypru, kdy ostrov spravovala Velká Británie, a oficiálním jazykům OSN a
hlavního jazyka EU jakož i globalizovaného světa.
Jako stěžejní pro svou práci považuji publikaci Franka Hoffmeistera Legal
Aspects of the Cyprus Problem – Annan Plan and EU Accession,3 která byla
publikována v létě 2006. Autor poskytuje náhled na historii kyperského problému již od
prvních návrhů na vznik samostatné Kyperské republiky až po současnost a sporné
otázky kyperského problému řeší na základě zkoumání právních dokumentů. Svůj popis
kyperského problému končí pojednáním o působení Kypru jako člena EU. Ačkoliv je
kniha Franka Hoffmeistera primárně zaměřena na právnický výklad a kolize ve vztazích
Kypru, OSN a EU, stává se zdrojem velmi zajímavých informací, které by člověku bez
právního vzdělání nemusely být na první pohled zjevné.
Publikace Williama Mallinsona Cyprus: A Modern History4 z roku 2005 chápe
podstatu kyperské otázky v soupeření mocností o vliv na tomto strategicky umístěném
ostrově. William Mallinson na základě zkoumání diplomatických komuniké tvrdí, že
kyperský problém byl uměle vykonstruován Velkou Británií, která nechtěla o Kypr
přijít. Nebýt vnějšího působení na ostrov i na Řecko a Turecko, nikdy by se nedospělo
k dnešnímu statu quo. Autor rozebírá všechny dosavadní snahy na sjednocení ostrova a
označuje je za neperspektivní, protože ani jeden plán nebyl vytvořen pouze ve prospěch
řeckého a tureckého etnika na ostrově, ale i v zájmu jiných zemí.
Michael Stephen v knize The Cyprus Question z roku 20005 poskytuje podobný
pohled na kyperskou otázku jako Pavel Hradečný a kyperský problém klade mezi střet
zájmů Turecka, Řecka a velmocí jako USA, či Velké Británie. Michael Stephen ve své
knize obhajuje tureckou invazi na ostrov v roce 1974. Označuje ji za legální a v souladu
se smlouvou O garancích. Severokyperskou tureckou republiku Stephen považuje za
legitimní a odmítá její neuznání mezinárodními společenstvími. Tato kniha svou
subjektivitou reprezentuje proturecký a protureckokyperský postoj.

3

HOFFMEISTER, Frank. Legal Aspects of the Cyprus Problem – Annan Plan and EU Accession. Leiden:

Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
4

MALLINSON, William. Cyprus: A Modern History. I B Tauris & Co Ltd, 2005.

5

STEPHEN, Michael. The Cyprus Question. London, 2000.
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Pohled na kyperskou problematiku z pozice kyperských Řeků poskytují texty
zveřejněné na oficiálních stránkách Informační kanceláře kyperské vlády. Jejich výklad
událostí odsuzuje kyperské Turky a Turecko a obhajuje konání Kyperské republiky.6
Zajímavé je podívat se také na statě a publikace, které popisují budoucí vývoj na
ostrově. Studie nevládní neziskové organizace International Crisis Group The Cyprus
Stalemate: What Next?7 z roku 2006 diskutuje Annanův plán, referendum na Kypru a
další vývoj. Mezinárodní úsilí o vyřešení kyperské otázky chápe jako vyčerpané a
skončené Annanovým plánem. Vzhledem k tomu, že v blízké době podle této
organizace není pravděpodobné očekávat nový komplexní plán na sjednocení,
budoucnost vidí ve znamení unilaterálních kroků stran zapojených do kyperského
problému. Evropská unie by podle studie měla učinit vše proto, aby severní část mohla
být prakticky včleněna do Společenství.
Nathalie Tocci ve své práci The Cyprus Question: Reshaping Community
Identities and Elite Interests within a Wider European Framework8 z roku 2000
porovnává situaci na Kypru s konfliktem na Kavkazu. Původ obou konfliktů vidí
v etnických rozdílech tamních obyvatel. Autorka je toho názoru, že kyperský konflikt
může být vyřešen tehdy, kdy dojde k vytvoření jednotné kyperské identity, která se na
ostrově bez přídomku řecký či turecký zatím nevytvořila. Vliv Evropské unie by mohl
přispět jak k politické dohodě na Kypru, tak ke snížení napětí mezi oběma komunitami
a rozmělnění odlišných etnických identit.
Pro svou práci dále čerpám informace z novinových článků v deníku Cyprus
mail, BBC a informací, které poskytuje ČTK.
Kromě výše popsaných publikací jsem v jednotlivých kapitolách použila také ostatní
články a materiály, uvedené v seznamu pramenů a literatury.

6

Press and Information Office of Republic of Cyprus. Dostupné z WWW:

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/BA414A9358267B52C2256D81002454C5?OpenDocument,
20. 4. 2007.
7

International Crisis Group. The Cyprus Stalemate: What Next? Europe Report N 171, 8 March 2006.

Dostupné z WWW: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4003, 20. 4. 2007.
8

TOCCI, Nathalie. The Cyprus Question: Reshaping Community Identities and Elite Interests within a

Wider European Framework. CEPS Working Document No. 154, September 2000. Dostupné z WWW:
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=64, 20. 4. 2007.
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1. Politická a socioekonomická situace na ostrově Kypr
Ostrov Kypr leží 75 km od tureckých břehů, 122 km od syrského přístavu Lázikija,
Port Said při ústí Suezského průplavu je odtud vzdálen 362 km, pevninské Řecko
800 km a od naftových polích u Baku jej dělí 1287 km. Kypr doslova leží na křižovatce
Evropy, Asie i Afriky.9
Strategický

obchodní

a

bezpečnostní

význam

třetího

největšího

ostrova

Středozemního moře10 byl v minulosti dobře znám a mocnosti soupeřily o vliv či o
nadvládu na ostrovu. Jmenujme z nedávné historie Velkou Británii, která má na Kypru
dodnes dvě vojenské základny, či USA, bývalý Sovětský svaz, Izrael a v neposlední
řadě Řecko a Turecko. NATO ve svých plánech Kypr označuje jako „nepotopitelnou
letadlovou loď“.11 Kypr otevírá cestu do Středomoří i do nestabilního regionu Blízkého
východu a k jeho ropným polím či, s dokončením ropovodu Baku – Tbilisi – Ceyhan,
otevírá cestu i k této energii určené pro Evropu.12 Během krize v Libanonu v létě 2006
se ostrov osvědčil jako hlavní stanoviště pro humanitární akce OSN.13
Na Kypru žijí dvě hlavní etnika Řekové a Turci. Dalším skupinám jako
Maronitům, Arménům, Arabům a dalším kyperská ústava z roku 1960 ukládá, že se
musí přičlenit k jednomu z těchto etnik. Při násilnostech v letech 1963 - 1974 došlo
k velké vnitřní migraci obyvatelstva. Z toho důvodu jsou obě části země, jižní řecká a
severní turecká, etnicky skoro homogenní.

9

Cyprus at Glance. Press and Information Office of Republic of Cyprus, 2005. s. 1. Dostupné z WWW:

http://www.moi.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/5589EC434A91511CC22570F2003C323F/$file/Cyprus%20
at%20a%20Glance%20(File%20Size%20289%20KB,%20Last%20Updated%20Dec%202005).pdf,
20. 4. 2007.
10

Po Sicílii a Sardínii. Rozloha 9 251 km².

11

SUJA, Stanislav. Operace modré barety. Praha: nakl. Mladá fronta, 1982. s. 108.

12

ÖZVEREN, Eyüp. Geo-strategic Significance of Cyprus: Long-Term Trends & Prospects. Perceptions,

Volume 7. December 2002 – February 2003. s. 2. Dostupné z WWW:
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume7/Dec2002Feb2003/PerceptionVolumeVII3EyupOzveren.pdf, 20. 4. 2007.
13

Lebanon crisis an opportunity to promote Cyprus problem. Cyprus Mail, August 26 2006. Dostupné

z WWW: http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=27553&archive=1, 20. 4. 2007.
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Počet obyvatel ostrova se k lednu 2005 odhaduje na 837 300. V tomto odhadu
ale není započítána skupina tureckých osadníků žijících na severu ostrova.14 V době
vzniku samostatného Kyperského státu mělo řecké etnikum na ostrově 80% zastoupení
a turecké pouze 18%. Od doby, kdy na ostrov přišla turecká vojska, narostl počet
tureckého obyvatelstva z 18% na 24% právě díky osadníkům z Turecka. Více než
55 000 kyperských Turků emigrovalo z okupované zóny v letech 1974 - 2000
z ekonomických a sociálních důvodů.15 Původní obyvatelé jsou v menšině oproti
115 000 osadníkům z Turecka16 a 34 000 tureckých vojáků17, kteří se usadili na ostrově
po roce 1974.18 Na Kypru jsou dále zastoupeni Britové, kteří se zdržují veskrze na
svých vojenských základnách Akrotiri a Dekelia, ve kterých je přítomno 4 200 britských
vojáků.
Oficiálními jazyky na ostrově jsou řečtina a turečtina. V náboženství převládá
řecká ortodoxní církev (74%), dále islám (24%) a jiné náboženské skupiny jako
Maronité, Arméni, katolíci, anglikánská církev.

14

Cyprus at Glance, s. 5.

15

LAAKSO, Jaakko. Colonisation by Turkish Settlers of the occupied part of Cyprus. Report for

Committee on Migration, Refugees and Demography. Council of Europe, 2003. odst. 25. Dostupné
z WWW:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc03/EDOC97
99.htm, 20. 4. 2007.
16

Záznam z roku 2001. In LAAKSO, Appendix 5.

17

Počet tureckých vojáků umístěných na ostrov je odhadován až na 60 000. Report of the Secretary-

General on his mission of good offices in Cyprus (S/2003/398), 2003. odst. 104. Dostupné
z WWW:daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/305/59/PDF/N0330559.pdf?OpenElement,
20. 4. 2007.
18

S odsunem řeckokyperské populace ze severní části ostrova došlo k úbytku pracovních sil.

Severokyperská reprezentace zvala osadníky z Turecka a dávala jim různé ekonomické výhody a finanční
úlevy. Osadníci představují velký problém nejen pro kyperské Řeky a pro jednání o sjednocení ale i pro
samotné kyperské Turky. Yael Navaro-Yashin ve svém výzkumu zaznamenal, že zprvu byli turečtí
osadníci i armáda přijímáni pozitivně a jako „zachránci“. S postupem let se ale tento přístup změnil.
Špatná sociální a ekonomická situace, privilegované postavení Turků a stálá přítomnost turecké armády
měly za následek nelibost kyperských Turků vůči nim. Více NAVARO-YASHIN, Yael. De-ethnicizing
the Ethnography of Cyprus. s. 84 – 99 in PAPADAKIS, Yiannis. PERISTIANIS, Nicos. WELZ, Gisela.
Divided Cyprus: Modernity, History, and an Island in Conflict. Indiana University Press, 2006.
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Politické uspořádání
Po vyhlášení kyperské nezávislosti na Velké Británii v roce 1960 si Britové na

ostrově ponechali dvě vojenské základny, Akrotiri a Dekelia, které dohromady zabírají
253 km².19 Od roku 1974 je ostrov rozdělen na dvě části linií OSN, kterou stráží mise
UNFICYP. První, oficiálně uznávanou Kyperskou republiku, ve které žije převážně
řeckokyperské etnikum, a druhou nelegální Severotureckou kyperskou republiku
s převážně tureckokyperským a tureckým etnikem. Obě uskupení mají za hlavní město
rozdělenou Nikósii.

1.1.1 Kyperská republika
Ústava z roku 1960 vytvořila unitární prezidentskou republiku s prvky
federálního uspořádání.
Exekutivní

moc

je

vykonávána

prezidentem,

kyperským

Řekem,

viceprezidentem, kyperským Turkem, a radou ministrů s 11 členy. Prezident se volí
přímou volbou na pětileté období a funguje zároveň i jako předseda vlády. Od 1. března
2003 zastává tento post Tassos Papadopulos.
Legislativní

moc

představuje

jednokomorový

parlament,

sněmovna

reprezentantů s 80 zástupci. V posledních volbách 21. května 2006 získala většinu
34,7% Pokroková strana pracujícího lidu AKEL a 34% Demokratické shromáždění
DISY.
Místa ve státní správě jsou obsazována mezi kyperské Řeky a Turky v poměru
70:30. Kyperští Turci se ale na státní správě nepodílejí již od prosince roku 1963 a posty
pro ně určené zůstávají prázdné. Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší ústavní soud.
Kypr je členem OSN, Rady Evropy, Commonwealthu, OBSE, WTO, Světové
banky a IMF. 1. května 2004 byla Kyperská republika přijata do Evropské unie,
respektive pouze její jižní, oficiálně uznávaná část.

1.1.2 Severoturecká kyperská republika20
Na severu ostrova Kypr, zhruba na 36% jeho rozlohy, existuje samostatný
územněsprávní celek neuznávaný mezinárodním společenstvím ani žádným státem.

19

Z anglického originálu „99 square miles”, převedeno na km². MALLINSON, s. 1.

20

Turkish Republic of Northern Cyprus, TRNC.
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Výjimku tvoří pouze Turecko. Z důvodů jeho ilegality je těžké získat relevantní
informace o stavu obyvatelstva a ekonomiky v severní části ostrova.
Republika byla vyhlášena roku 1983 a ústava byla referendem přijata o dva roky
později. TRNC je poloprezidentským systémem. V čele státu stojí prezident volený
přímo na pět let. V čele desetičlenné vlády stojí premiér. Nejvyšším legislativním
orgánem je Shromáždění republiky s 50 poslanci. V lednu 2005 získala většinu opoziční
levicová Turecká republikánská strana CTP.
Prezidentem byl v dubnu 2005 přímou volbou zvolen Mehmet Ali Talat a
současným premiérem je Ferdi Sabit Soyer, oba ze strany CTP.

1.2

UNFICYP
Na Kypru působí od března 1964 mírové síly OSN při misi UNFICYP.

Memorandum generálního tajemníka OSN U-Thanta z dubna 1964 vymezuje činnost a
pravomoc UNFICYP na zprostředkovatelské akce a tzv. peacekeeping neboli udržování
míru, předcházení konfliktům a ochranu obyvatelstva. UNFICYP je momentálně čtvrtou
nejstarší mírovou misí OSN a počet vojáků byl nyní stanoven na 1 201 mužů a žen,
kteří stráží linii nárazníkového pásma oddělující obě komunity. Tzv. zelená linie je
dlouhá asi 180 km a prochází hlavním městem Nikósie. Nárazníkové pásmo mezi
oběma částmi je široké od 20 m do 7 km. Vzniklé území pod správou UNFICYP
představuje asi 3 % rozlohy ostrova.21 15. prosince 2006 rezoluce RB 1728 pokračovala
v prodlužování mandátu UNFICYP na dalšího půl roku až do 15. července 2007.

1.3

Ekonomická situace
Obě části ostrova mají obdobný potenciál zejména jako turistická destinace.

Vývoj obou částí je ale od roku 1974 značně odlišný. Kyperská republika se rozvíjí,
neuznaná TRNC kvůli dlouhodobé ekonomické blokádě zaostává.
Kyperská republika nejvíce profituje z turismu a finančních služeb. Jejím
největším obchodním partnerem jsou země Evropské unie. Vyvážejí se hlavně citrusy,
víno, brambory, textilie a boty. Dováží se spotřební zboží, chemikálie, přepravní
technika a výrobní stroje. Měnou je Kyperská libra (CYP)22. Terciální sektor tvoří 75%
kyperské ekonomiky. HDP v letech 2004 – 2006 rostlo o 3,8% a v roce 2006 bylo HDP

21

Více o UNFICYP dostupné z WWW: http://www.unficyp.org/Facts+figures/facts+fig.htm, 20. 4. 2007.

22

Kurz ČNB 8.5.2007 1CYP = 48,354 Kč.
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per capita 21 500 USD. Inflace v těchto letech dosahovala 2,6%. Nezaměstnanost
v Kyperské republice je nízká, pouze 4%. Kyperská vláda usiluje o rychlé splnění
konvergenčních kritérií, protože zamýšlí k 1. lednu 2008 přejít na měnu Euro.23
Severokyperskou měnou je Turecká nová lira (YTL). Ve srovnání s jižní částí
ostrova HDP TRNC per capita 7 135 USD za minulý rok silně zaostává. Ekonomika je
odkázána na finanční pomoc Turecka24 a její výkonnost dosahovala pouhých 35%
Kyperské republiky s inflací 9,1% za rok 2006.25 Skoro 70% populace stejně jako na
jihu pracuje v terciální sféře a ekonomika díky postupnému otevírání tureckokyperské
komunity rychle roste. V roce 2006 to bylo o 10,6%. Asi 75% exportu směřuje do zemí
EU, zejména Velké Británie.26

23

The World Fact Book: Cyprus. CIA, 17 April 2007. Dostupné z WWW:

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html#Econ, 20. 4. 2007.
24

Podle CIA Fact Book poskytlo v letech 2003-2006 Turecko administrativě kyperských Turků 400

milionů dolarů každoročně. The World Fact Book: Cyprus. CIA, 17 April 2007. Dostupné z WWW:
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html#Econ, 20. 4. 2007.
25

TOCCI, s. 5.

26

The world factbook, Cyprus, CIA, 17 April 2007. Dostupné z

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html#Econ, 20. 4. 2007.
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Historie konfliktu
Třetí největší ostrov ve Středozemním moři prošel nadvládou Římské říše,

Byzance, Benátčanů a v roce 1571 přešel Kypr do správy Osmanské říše. Velká Británie
získala Kypr pod svou kontrolu v roce 1878 dohodou s Osmanskou říší, tzv. Kyperskou
konvencí, a se začátkem první světové války v roce 1914 jej anektovala. Na Lausannské
konferenci v roce 1923 byla Velké Británii potvrzena svrchovanost nad Kyprem a ten se
v roce 1925 stal britskou korunní kolonií.27 V období mezi dvěma světovými válkami
zesílilo hnutí kyperských Řeků za enosis, které přerostlo v celoostrovní povstání, které
Velká Británie potlačila.28

2.1

Snaha o nezávislost ostrova
Po druhé světové válce se začal v řecké části Kypru formovat odpor proti britské

nadvládě. Kyperská otázka v této době ještě neexistovala. V roce 1950 bylo z popudu
ortodoxní řeckokyperské církve vyhlášeno referendum, kde se 96 % zúčastněných
kyperských Řeků vyslovilo pro ukončení britské nadvlády nad Kyprem a pro enosis. Ve
stejné době byl arcibiskup Makarios III.29 zvolen řeckokyperským vůdcem a začal s
prosazováním odchodu Velké Británie z ostrova a enosis, přičemž se dožadoval pomoci
mateřské země, tzn. Řecka.
S internacionalizací a se zviditelněním kyperské otázky velmi rychle klesala
úroveň přátelských vztahů mezi vládami v Athénách a v Ankaře. Nemalý podíl na tom
nesla Velká Británie, která se nechtěla ostrova vzdát a podněcovala Turecko, aby
zaujalo v otázce Kypru tvrdší postoj. Britové též proklamovali, že z důvodu turecké
menšiny na ostrově budou další jednání možná pouze za účasti turecké strany. 30 První
trojstranná jednání byla svolána do Londýna na srpen a září roku 1955. Ministři
zahraničí Velké Británie, Řecka a Turecka31 se však rozcházeli v pojetí řešení otázky
Kypru. Britové nechtěli ustoupit ze své svrchovanosti, Řekové z enosis. Turecko se
přiklánělo k zachování britské svrchovanosti, ale pokud by byla neudržitelná, pak
požadovali navrácení Kypru Turecku. Pokud by měl vzniknout samostatný kyperský
27

HRADEČNÝ, s. 30, 50.

28

MALLINSON, s. 11.

29

Vlastním jménem Michail Muskos. HRADEČNÝ, s. 71.

30

MALLINSON, s. 24 – 25.

31

Harold Macmillan za Velkou Británii, Stefanos Stefanopulos za Řecko, Fatin Zorlu za Turecko.
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stát, požadovali rovnoprávnost turecké menšiny s řeckou většinou. Kyperská otázka
byla tedy bytostně spjata s mateřskými zeměmi obou etnik Řecka a Turecka, které dění
na ostrově velkou mírou ovlivňovaly a také do něho zasahovaly.
Spory o nezávislost Kypru vedly k ozbrojenému hnutí za enosis. Situace na
ostrově se vyhrotila během roku 1955. Plukovník George Grivas založil tajnou
teroristickou organizaci Národní organizaci kyperských bojovníků EOKA, která své
násilné akce nejprve směřovala na kyperské Řeky, kteří se neztotožňovali s myšlenkou
enosis, a později na britské úřady a tureckou menšinu. Část kyperských Turků na tyto
události reagovala založením vojenského sdružení Volkan, které se později přeměnilo
na TMT, Tureckou obrannou organizaci podporovanou Brity. Jednání v Londýně
neúspěšně pokračovala na pozadí ozbrojených bojů a byla ukončena 5. září 1955
atentátem na turecký konzulát v Soluni, ze kterého byli viněni Řekové.32 Turecko a
Řecko se ocitlo na pokraji války a celá situace měla v době studené války negativní
dopad na fungování NATO.
Roku 1956 USA vyzvaly k novým jednáním. Velká Británie své úvahy o Kypru
přehodnotila a byla ochotna vzdát se koloniální nadvlády.33 Již v únoru 1956 vystoupil
britský guvernér John Harding s návrhem autonomie ostrova, který byl zakomponován
do návrhu ústavy z prosince téhož roku, která zohledňovala většinové postavení
kyperských Řeků.34 Ten kyperští Turci odmítli a vyvinuli vlastní plán budoucího
uspořádání na ostrově, a to rozdělení ostrova na řeckou a tureckou zónu, taksim,
uplatňovaný od roku 1957. Enosis a taksim, dvě naprosto protichůdné teorie a trvání na
nich, znemožnily jakoukoli možnost dohody.
V červnu 1958 vytvořili Britové další kyperský plán. Jeho autor Harold
Macmillan počítal s vládním zastoupením kyperských Řeků a Turků v poměru 2:1, což
řecká strana odmítla. Spoluúčast Turků na správě ostrova pro ni byla nemyslitelná a
nechtěla se vzdát svých většinových práv.35
Studená válka a tlak ze strany NATO a USA však přinutily zainteresované
strany ke kompromisu. V prosinci 1958 byl zahájen smiřovací proces a vypracován
návrh základní podoby budoucí Kyperské republiky, návrh Garanční a Alianční
32

HRADEČNÝ, s. 75.

33

K tomuto přehodnocení přispěl i britský neúspěch při Suezské krizi. HRADEČNÝ, Pavel … [et al.].

Dějiny Řecka. Praha: nakl. Lidové noviny, 1998. s. 495.
34

HRADEČNÝ, s. 77.

35

MALLINSON, s. 32-33.
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smlouvy. Proces vyvrcholil na konferenci v Curychu jednáním mezi tureckým
premiérem Menderem a jeho řeckým protějškem Karamanlisem ve dnech 5. – 11. února
1959, kdy bylo dosaženo rámcové dohody o vytvoření Kyperského státu.36

Na

navazující Londýnské konferenci byly smlouvy37 podepsány Velkou Británií, Řeckem a
Tureckem a zde je také dne 19. února podepsali zástupci obou kyperských etnik,
arcibiskup Makarios III. a Fazil Kücük.38 Curyšsko – londýnské dohody sestávaly
z memoranda a devíti připojených smluv, z nichž nejvýznamnější byla smlouva o
základní struktuře státu, smlouva o Garancích a Alianční smlouva. Podpisem se Řecko
explicitně vzdalo enosis, Turecko taksimu. Velká Británie rezignovala na dosavadní
vlastnictví Kypru s výjimkou vojenských základen Akrotiri na jižním pobřeží Kypru a
Dekelia na východním pobřeží.39

2.2

Ústava z roku 1960 a její důsledky

Pavel Hradečný výsledek Curyšsko - londýnských dohod hodnotí takto: „Smluvní
strany na jedné straně deklarovaly, že Kypr se stane nezávislou a svrchovanou unitární
prezidentskou republikou, na druhé straně však vyhlašovaly řadu ustanovení, která
nebyla v souladu ani se zásadami svrchovanosti nového státu ani s principy jeho
jednotného řízení a která v sobě zahrnovala zřetelné prvky svérázného federálního
uspořádání, jež poskytovalo menšinovým kyperským Turkům ochranu před majorizací
ze strany tamních Řeků.“40
Na základě Curyšsko - londýnských dohod byla vypracována ústava, která je
dodnes platná. 16. srpna 1960 byla vyhlášena nezávislá bikomunální Kyperská
republika,41 v jejímž čele jako prezident stanul Makarios III. a viceprezidentem se stal

36

Zurich Agreement, 11 .2. 1959.

37

London Agreement, 19. 2. 1959.

38

HOFFMEISTER, s. 4.

39

Základny se rozkládají na 2,7% území ostrova. Cyprus at Glance, s. 6.

40

HRADEČNÝ, s. 81.

41

HOFFMEISTER, s. 10 – 11. Přeloženo z anglického originálu: Termín komunity se užívá v Curyšsko-

londýnských dohodách 1959 i v Ústavě 1960. Termín charakterizuje dělení moci mezi dvě konstituční
skupiny jednoho státu, spojení s jistými znaky autonomie a speciálním vztahem k mateřským zemím obou
komunit. Více o bikomunalitě (bi-communality) GAZIOGLU, Ahmet C. Bi-Communality in Cyprus.
Perceptions, Volume 10, Winter 2005. Dostupné z WWW:
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume10/winter2005/Ahmetgazioglu.pdf, 20. 4. 2007.
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Fazil Kücük. Došlo ke zklidnění situace na ostrově a organizace EOKA a TMT byly
rozpuštěny.
Kyperská republika byla založena jako prezidentský systém s prezidentem
kyperským Řekem a viceprezidentem kyperským Turkem, kteří byli voleni na pět let.
Oba disponovali právem veta v otázkách zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a
pravomocí odvolávat ministry. Kyperská vláda se skládala ze sedmi ministrů
kyperských Řeků a tří ministrů kyperských Turků. Legislativním orgánem byl 50ti
členný parlament, kde 70 % poslaneckých křesel připadlo kyperským Řekům a 30 %
získali kyperští Turci. Stejné zastoupení mělo být ve státní správě. Volby prezidenta,
viceprezidenta, jakož i volby do parlamentu probíhaly na základě příslušnosti ke
komunitě podle etnické příslušnosti a náboženského vyznání. K přijetí zákona byla
zapotřebí tzv. dvojitá většina, což znamenalo absolutní většiny obou komunit. Řecká i
turecká část byla spravována oddělenými Komunálními komorami, které rozhodovaly o
otázkách náboženství, školství a kultury. Oddělené samosprávy spravovaly také pět
největších kyperských měst Nikósii, Limassol, Famagustu, Larnacu a Pafos. Soudy byly
pro každé etnikum také vedeny odděleně. Nejvyšší ústavní soud byl složen
z neutrálního předsedy,42 jednoho tureckého a jednoho řeckého zástupce. Armáda, o
celkové síle 2000 vojáků, byla složena z 60% kyperskými Řeky a z 40% kyperskými
Turky43.
Důležitou roli hrály již zmiňované smlouvy O garancích a O alianci. Ve smlouvě
O garancích Řecko, Turecko a Velká Británie zaručily Kyperskému státu nezávislost,
územní integritu a bezpečnost. Pokud by došlo k porušení výše zmíněných záruk,
garanční státy měly podniknout společnou akci. Pokud by koordinace ale nebyla možná,
smlouva dávala ručitelským státům právo provést samostatnou akci s cílem obnovit
režim určovaný Curyšsko - londýnskými dohodami. Dále smlouva zakazovala
ekonomické či politické připojení ostrova k jinému státu, čímž vyloučila možnost enosis
a taksim, a také stanovovala, že se Kyperská republika nesmí stát členem organizace, ve

42

Neutrální znamenalo, že předseda nesměl být ani Řek, Turek, Brit nebo kyperský Řek či kyperský

Turek.
43

Conference on Cyprus, Documents signed an initialled at Lancaster House on February 19 1959,

London, Her Majesty’s stationery Office, in BOLUKBASI, Suha. The Cyprus Dispute and the United
Nations: Peaceful Non-Settlement between 1954 and 1996. International Journal of Middle East Studies,
Vol. 30, No. 3, August 1998.
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které nejsou zastoupeny všechny garanční státy.44 Smlouva O alianci opravňovala
Řecko a Turecko k udržování vojenských kontingentů v poměru 60:40. Řecký
kontingent mohl čítat 950 vojáků a turecký 650. Po vzájemné domluvě mohla být
turecká a řecká vláda požádána o zvýšení či snížení tohoto počtu.45
Ustanovením

Kyperské

republiky

se

nepodařilo

překonat

vzájemný

antagonismus etnických komunit a politických kruhů. K navázání hlubší politické
spolupráce nedošlo. Kyperští Řekové se Curyšsko - londýnskými dohodami cítili
poškozeni a snažili se obcházet ústavu.46 Kyperští Turci zase trvali na striktním
dodržování ústavy.
Na Kypru panovaly rozpory okolo systému městské samosprávy v pěti
největších kyperských městech. Kyperští Turci požadovali separované komunity, což
vycházelo z ústavy, ale prezident Makarios prosazoval uspořádání na základě statutu
menšin. Dalším rozporem byla organizace armády. Dohody sice stanovovaly poměr
kyperských Řeků a Turků 60:40, ale už neříkaly jakým způsobem měla být armáda
vedena. Kyperští Turci žádali separátní národní jednotky, kyperští Řekové prosazovali
integrovanou armádu, na které se usnesla i vláda. Viceprezident Kücük toto usnesení
vetoval. Armáda byla kvůli nemožnosti dosáhnout konsenzu zrušena. Tento krok
způsobil vytvoření tajných vojenských oddílů.
Když na podzim roku 1963 kyperští Turci v parlamentu znemožnili přijetí
daňového zákona, prohlásil prezident ústavu za nefunkční a dne 30. listopadu 1963
předložil viceprezidentu Kücükovi memorandum, které obsahovalo návrh na přijetí 13ti
dodatků k ústavě. Návrh rušil bikomunální uspořádání. Z Kyperské republiky by se stal
unitární stát, na což kyperští Turci nepřistoupili.47
Pár dní po odmítnutí memoranda začal ozbrojený konflikt, etnická válka,
v některých momentech i etnická čistka. Docházelo k vraždění, braní rukojmích, ničení

44

HOFFMEISTER, s. 6.

45

HRADEČNÝ, s. 172-175.

46

BAHCELI, Tozun. Greek-Turkish relations since 1955. Boulder-Colorado, 1988. s. 88.

47

Předpokládalo se, že kyperští Turci memorandum nepřijmou. Tajný plán Akritas vypracovaný

kyperskými Řeky deklaroval, že navrhovaných 13 dodatků má být v případě nesouhlasu prosazeno
násilim. Akritas Plan, 1963. Dostupné na WWW: http://www.cyprus-conflict.net/www.cyprusconflict.net/akritas_plan.html, 20. 4. 2007.
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vesnic. Odhaduje se, že v období od prosince 1963 do března 1964 bylo přesídleno asi
25 000 kyperských Turků.48
Turecko i Řecko pohrozily vojenským zásahem. Boje byly zastaveny až na
nátlak garančních jednotek. Obnovením pořádku na ostrově byla pověřena Velká
Británie a vytvořila se tzv. Zelená linie v Nikósii, která oddělila obě tamní komunity.
Konference svolaná v polovině ledna 1964 Velkou Británií do Londýna kvůli
řeckokyperské nekompromisnosti situaci nevyřešila.
Dne 4. března 1964 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 186,49 ve které nařizovala
ukončení krveprolití a zastavení vměšování cizích zemí do vnitřních záležitostí
Kyperské republiky. Uznala legitimitu Makariovy vlády a usnesla se na vyslání
mírových jednotek OSN na ostrov. Mírový sbor OSN však nezabránil zvyšujícímu se
napětí.
Tureckokyperská reprezentace na protest opustila svá místa a v severní části ostrova
vyhlásila vlastní administrativu, řízenou tzv. Hlavním výborem.50 Makarios provedl
reformu státní správy, vypověděl Alianční smlouvy a zahájil ekonomickou blokádu
tureckokyperské komunity. Zavedl povinné odvody do Národní gardy, která pod sebe
sjednotila všechny řeckokyperské ozbrojené skupiny. Na stupňování násilností měl svůj
podíl i generál George Grivas51, který organizoval ozbrojené útoky na tureckou menšinu
a vedl politiku proti samotnému Makariovi, který více než sjednocení s Řeckem již
sledoval vlastní nezávislost.52 Snaha o dobytí dvou tureckokyperských vesnic v srpnu
1964, Kokkina a Mansura, s cílem zabránit zásobování z Turecka, vedla tureckou vládu
k leteckému bombardování řeckokyperských pozic a několika jejich vesnic. Vojenské
operace byly nakonec zastaveny zásahem Rady bezpečnosti OSN.53
48

HRADEČNÝ, s. 90.

49

Resolution 186. in . United Nations Security Council and General Assembly Resolutions on Cyprus

1960-2006. Nicosia: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Cyprus, 2006. Dostupné z WWW:
http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/B050A9382094A4CBC22570F2003C0709/$file/United%
20Nations%20Security%20Council%20and%20General%20Assembly%20Resolutions%20on%20Cyprus
%201960-2006%20(File%20Size%201.76%20MB,%20Last%20Updated%20Nov%202006).pdf,
20. 4. 2007.
50
NECATIGIL, Zaim M. The Cyprus Conflict: A lawyers view. Nicosia, 1982. s. 38.
51

V roce 1964 mu bylo nacionalistickou athénskou vládou přiděleno vrchní velení všech ozbrojených sil

na Kypru. HRADEČNÝ, s. 99.
52

PAPANDREU, Andreas G. Democracy at Gunpoint. New York, 1970. s. 131.

53

HRADEČNÝ, s. 96-97.
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Dne 15. listopadu 1967 se Turecko a Řecko opět ocitly na pokraji války. Národní garda
pod vedením Grivase uskutečnila přepad tureckokyperských obcí Kofiny a Agios
Theodorosy, kde vyvraždila téměř veškeré obyvatelstvo. Výsledkem vyhrocené situace
bylo odvolání generála Grivase.54
Během roku 1968 se s odstraněním ekonomické blokády tureckých enkláv na
Kypru vytvořil prostor pro vnitrokyperské vyjednávání pod záštitou OSN. Za kyperské
Řeky jednal předseda řeckokyperského parlamentu Glafkos Kleridis a politik z řad
kyperských Turků Rauf Denktas. Kleridis viděl jedinou možnost ve státě bez
federativních prvků a bez vazeb kyperských Turků na Ankaru. Tomu odporoval
Denktas, který trval na plné lokální suverenitě turecké komunity a chtěl uchovat vazby
s Tureckem. V roce 1971 se po třech nezdařených pokusech jednání definitivně ocitla
na mrtvém bodě.
Další impuls směrem k dohodě přišel v červnu 1972 od generálního tajemníka
OSN Kurta Waldheima, který znovu svolal Kleridise a Denktase. V polovině července
roku 1974 neefektivní rozhovory skončily.

2.3

Puč 1974 a obsazení severu ostrova
Řecká junta plánovala svržení Makaria pomocí vojenského puče. 15. července

1974 byl Makarios svržen a uprchl do exilu. Po krátkých bojích byla na ostrov dosazena
loutková vláda v čele s Nikosem Sampsonem.55 Tato vláda ale nezískala podporu
civilního obyvatelstva ani zahraničí a Řecko se od ní distancovalo. Turecký premiér
Ecevit vyzval svůj britský protějšek Harolda Wilsona k společné akci za obnovu
ústavního pořádku na ostrově podle příslušných ustanovení Curyšsko - londýnských
ujednání. Britové akci odmítli. Dne 20. července 1974 turecká armáda intervenovala a
vylodila se na severokyperském pobřeží. Strhly se boje mezi tureckými jednotkami a
Národní gardou podporovanou řeckými ozbrojenými silami.56 Po dvou dnech byly boje
zastaveny. Washington Star News otiskly 22. července 1974 tuto informaci:
„...probíhají tvrdé boje, ulice pokryté těly, masové hroby, šokující obrazy z ostrova
Kypr. Ti kyperští Řekové, kteří uposlechli vyzvání exilového prezidenta Makaria, aby
54

Generál Grivas se v roce 1971 tajně vrátil na ostrov a obnovil ilegální teroristické uskupení, které se

nazývalo EOKA 2. Tato organizace nasměrovala své útoky na Makariovu vládu a jeho stoupence.
Tamtéž, s. 108.
55

Ultranacionalistický novinář a aktivní člen EOKA.

56

Podle Michaela Stephena se do boje často zapojilo i civilní obyvatelstvo. STEPHEN, s. 37.
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složili zbraně, byli zastřeleni Národní gardou.“57 Turci obsadili město Kyrenia a jeho
široké okolí a kontrolovali tak asi 3% ostrova. Sampson abdikoval a předal řízení
Kyperské republiky Glafku Kleridisovi.
Dne 25. července 1974 byla v Ženevě zahájena mírová konference za účasti
všech zainteresovaných stran.58 Rauf Denktas předložil návrh, ve kterém požadoval
34% území ostrova pro kyperské Turky a zřízení bikomunální územní federace.
Turecko prezentovalo o něco mírnější variantu, ve které popisovalo zřízení šesti
separátních tureckých kantonů, jejichž plocha měla zabírat asi 1/3 ostrova. Oba plány
předpokládaly přesun velkého počtu kyperských Řeků i Turků. Vlády v Athénách a
Nikósii si byly vědomy nevýhodné pozice a jako hlavní cíl jednání si vytýčily zabránění
rozdělení ostrova a stažení tureckých jednotek z oblasti Kyrenie. Vystoupily tedy
s ochotou akceptovat dohody z roku 1960. Společný stát byl ale pro tureckou stranu po
událostech posledních let nepřípustný. Po ultimativním požadavku kyperských Turků na
přijetí jejich návrhu Ženevská konference 14. srpna zkrachovala.59 Ten samý den
zahájila turecká vojska svou druhou kyperskou ofenzivu trvající do 16. srpna 1974.
Během krátkého času se do tureckých rukou dostala celá severní část ostrova asi 36%
z celého území.60 Dělení ostrova přineslo další agresi na civilním obyvatelstvu a
pokračovalo násilným vytlačováním kyperských Řeků a Turků na „jejich“ území.61
Druhá turecká intervence vyvolala vlnu mezinárodní kritiky a požadavky na
odchod tureckých vojáků z ostrova.62 Turecko jejich stažení podmiňovalo zárukou o
ochraně turecké menšiny na ostrově. Kyperští Turci požadovali vytvoření volné
federace dvou zcela rovnoprávných a geograficky oddělených národních komunit

57

Tamtéž, s. 38.

58

Velká Británie, Řecko, Turecko, zástupce kyperských Řeků a kyperských Turků v následujícím

zastoupení: James Callaghan, Georgio Mavros, Turan Günes, Glafkos Kleridis a Rauf Denktas.
59

HRADEČNÝ, s. 115.

60

Severní část ostrova zahrnovala 57% pobřeží, 70% ekonomického potenciálu s více než 50%

průmyslových společností, 60% přírodních zdrojů, 65 % obdělávatelné půdy a 73% turistické
infrastruktury.
61

HRADEČNÝ… [et al.], s. 525.

62

Jejich odhadovaný počet se pohybuje mezi 30 000 a 40 000. DIEZ, Thomas: Last Exit to Paradise? The

EU, the Cyprus Con0flict, and the Problematic “Catalytic Effect”. Copenhagen Peace research Institute,
2000. s. 6-7.
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s minimálními pravomocemi společné vlády.63 Dne 13. února 1975 byl vyhlášen
Turecký federativní stát Kypr, kterým prakticky utvořili potenciální část federace.
V jeho čele stanul Rauf Denktas, zakládající si na národnostní homogenitě obou území.
Jediná země, která stát uznala, bylo Turecko, ostatní jej bojkotovali. Kyperská republika
zavedla ekonomickou blokádu. Severní Kypr byl odkázán na vládu v Ankaře a její vliv
stoupal. Z iniciativy OSN byla v květnu 1975 mezi jihem a severem uzavřena Vídeňská
dohoda o výměně obyvatelstva.64 Obě území se stala etnicky celistvá. Majetek
kyperských Řeků byl znárodněn a rozdělen mezi kyperské Turky jako kompenzace za
majetek ztracený na jihu. Otázka majetku je dodnes jednou z klíčových otázek
kyperského problému. Další otázkou zůstává osud zmizelých osob.65
V únoru 1977 se Denktas s Makariem dohodli na „čtyřbodovém“ dokumentu, na
který v květnu 1979 navázala „desetibodová dohoda“ Denktase s novým kyperským
prezidentem Spyrem Kyprianem. V dohodě stálo, že Kypr se stane federativní
republikou. Centrální vláda bude jednat v souladu s bikomunálním charakterem
republiky. Dojde k rozdělení půdy mezi komunitami a k praktickému uplatnění svobody
pohybu. Svoboda usazování se a volné vlastnictví půdy měly být předmětem dalšího
jednání, ta však byla odložena na neurčito.66

63

NECATIGIL, s. 51.

64

Do konce roku 1975 bylo podle Tocci na jih přesídleno 140 000 – 160 000 kyperských Řeků a 60 000

kyperských Turků na sever. Na severu zůstalo 13 000 kyperských Řeků. TOCCI… [et al.].
Europeanisation and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery. Journal on
Ethnopolitics and Minority Issue in Europe, 2004. s. 6-7. Dodd a Laakso uvádí odlišná data. Na sever
mělo být přesunuto 40 000 – 50 000 kyperských Turků a zůstat tam mělo 20 000 kyperských Řeků.
DODD, Clement. Storm clouds over Cyprus. Huntington, Eothen. 2002. s. 59. LAAKSO, s. 10. Dostupné
z WWW:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc03/EDOC97
99.htm, 20. 4. 2007.
65

Odhaduje se, že po turecké invazi 1974 zmizelo 1 619 kyperských Řeků. Po odkrytí několika masových

hrobů se toto číslo snížilo na 1 468. Tureckokyperská komunita počítá s 502 zmizelými mezi lety 1963 až
1974. Obě komunity jsou kritizovány, že otázku nezvěstných osob používají účelově proti sobě aniž by
efektivně otázku řešily. Na Kypru od roku 1981 působí Výbor pro nezvěstné osoby. Cyprus Problem –
Missing Persons. Republic of Cyprus: Government Web Portal. Dostupné z WWW:
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/61e4878995a57105c2257029003349ac?OpenDocument&E
xpandSection=2%2C4#_Section2, 20. 4. 2007.
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Snahy OSN po roce 1974
Valné shromáždění OSN v tomto směru přijalo 13. května 1983 rezoluci

č.37/253,67 která odsuzuje Turecko za vměšování a opětovně ho vyzývá ke stažení
okupačních vojsk z ostrova. Dále pak navrhovala obnovení pravomocí vlády v Nikósii
na celém území Kypru jako jediného legitimního orgánu na ostrově.68 Rezoluce se
setkala s odporem na tureckokyperské straně. Denktas ji označil za agresi proti turecké
menšině a za porušení vnitrokyperských dohod z let 1977 a 1979.
Dne 15. listopadu 1983 byla vyhlášena Severokyperská turecká republika, kterou
opět uznalo pouze Turecko. Byl to poloprezidentský systém vlády, jehož prezidentem se
stal Rauf Denktas. Kyperští Turci ale deklarovali, že jejich cílem stále zůstává vytvoření
federálního státu se dvěmi rovnoprávnými komunitami. Rada Bezpečnosti OSN svou
rezolucí č. 541 z 18. listopadu 1983 Severní Kypr neuznává.69
V rámci „Proximity talks“ v letech 1984 – 1986 předložil generální tajemník
Javier Pérez de Cuéllar tři návrhy „Working Points, Integrated Documents a Draft
Framework Agreement“. Dokumenty zaručovaly, že Kyperská republika bude
federálním bizonálním státem, v němž budou mít obě komunity rovnoprávné postavení
v ústřední správě.70 Dokument nebyl přijatý Kyperskou republikou. Severokyperská
turecká republika v roce 1985 přistoupila k dalšímu formování státu, když byla
referendem přijata ústava a prezidentem byl znovu zvolen Rauf Denktas.
Řeckokyperská reprezentace nadále trvala na demilitarizaci ostrova, odchodu
tureckých osadníků, respektování svobod volného pohybu osob, osidlování a nabývání
majetku po celém ostrově a na návratu utečenců. Na druhé straně tureckokyperská
reprezentace požadovala záruku a ochranu před uplatňováním principu řeckokyperské
většiny.71
V roce 1992 generální tajemník OSN, Butrus Butrus-Ghali vystoupil s plánem,
„Set of Ideas“, jehož jádrem bylo vytvoření bikomunální a bizonální federace. Denktas
tyto snahy opakovaně odmítl. V roce 1993 vyhrál prezidentské volby Kyperské
67

Resolution 37/253. United Nations Security Council and General Assembly Resolutions on Cyprus

1960 - 2006.
68
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Resolution 541. United Nations Security Council and General Assembly Resolutions on Cyprus 1960 -

2006.
70

HRADEČNÝ, s. 135.

71

HRADEČNÝ, s. 142.
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republiky Glafkos Kleridis, který nebyl nakloněný dohodě. Vyhlášení Obranné
spolupráce mezi Řeckem a Kyprem téhož roku, která sloužila jako bezpečnostní
pojistka proti tureckým jednotkám na severu ostrova, ještě více prohloubilo neochotu ke
kompromisu.72 V roce 1997 vyhrocený stav vygradovala tzv. raketová krize. Kleridis
oznámil, že Kyperská republika zakoupila ruský raketový systém S-300 a počítá s jeho
brzkou instalací, ke které ale na mezinárodní nátlak nedošlo. 73 Turecko však na situaci
reagovalo rozšířením vojenské a ekonomické pomoci Severokyperské turecké
republice.74
Během roku 1997 byly obnoveny vnitrokyperské rozhovory pod záštitou
generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. Díky nim byla uzavřena dohoda o
poskytnutí informací o nezvěstných osobách75 a uskutečněna výměna jejich ostatků.76
O rok později, v roce 1998, vystoupili turecký ministr zahraničí Ismail Cem a
Rauf Denktas s projektem, který předpokládal vytvoření konfederace, jejíž obě části by
uzavřely dohody se svými mateřskými zeměmi. Kyperská vláda tento návrh odmítla
s tím, že je to snaha o prosazení uznání Severokyperské turecké republiky a postranní
vstup Turecka do Evropské unie.77

72

Greek-Cyprus Joint Defence Doctrine. MALLINSON, s. 119.

73

HRADEČNÝ … [et al.], s. 588.

74

HRADEČNÝ, s. 169, 181.

75

HRADEČNÝ, s. 171.

76

Tamtéž, s. 175-177.

77

Tamtéž, s. 181-182.
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Annanův plán
Koncem roku 2001 bylo obnoveno jednání o vyřešení kyperské otázky pod

patronací OSN a generálního tajemníka Kofiho Annana.78 Dne 11. listopadu 2002 byly
představeny Základy dohody o všeobecném urovnání kyperského problému79, které
navrhovaly časový harmonogram na schválení souhrnného plánu nazvaného Všeobecné
urovnání kyperského problému.80 Plán byl oběma stranami přijat jako základ pro další
vyjednávání a byl během rozhovorů průběžně upravován a zatím poslední verze
k 31. březnu 2004 nese jméno Annan V.81 Tzv. Annanův plán sehrál roli v přístupovém
procesu Kypru k Evropské unii a vice versa. V této kapitole popíši body, které v plánu
považuji za nejdůležitější pro kyperskou otázku.
Annanův plán předpokládal sjednocení ostrova před vstupem do Evropské unie.
Tento přístup se projevil také na veřejném mínění obou komunit, které požadovaly
přijetí tohoto plánu. Zdrženlivost Raufa Denktase a změna prezidenta v řeckokyperské
části měly negativní dopad na jednání všech zúčastněných. Dne 16. února 2003 byl v
řeckokyperské části ostrova prezidentem Kyperské republiky zvolen Tassos
Papadopulos, bývalý předseda Demokratické strany DIKO, který byl v minulosti
aktivním členem EOKA.82
K plánu se obě reprezentace měly vyjádřit do 28. února 2003. Tento termín byl
nakonec prodloužen do 10. března 2003. Pokud by byl Annanův plán schválen, měla se
30. března 2003 podle jeho podmínek konat v obou částech ostrova referenda o
sjednocení. Pokud by se obyvatelé Kypru vyjádřili pro, 16. dubna 2003 by přístupovou
dohodu k EU podepsala Sjednocená kyperská republika.83 Vzájemná nedůvěra a
jednostranné pohledy na otázku zhatily přijetí dohody a měly za následek časté
přerušování rozhovorů až do března 2004.
Pozitivně na rozhovory ale zapůsobil fakt, že se v prosinci 2003 při
parlamentních volbách v severní části ostrova kyperští Turci vyslovili pro Tureckou
78

Na jednání byl zastoupený zmocněncem OSN, peruánským diplomatem Alvarem de Sotem.

79

Basis for Agreement on a Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem.

80

Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem.

81

The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem, 31.3.2004. Dostupné z WWW:

http://194.154.157.106/Annan_Plan_Text1.html, 20. 4. 2007.
82

Hospodářské noviny, 17. 2. 2003.
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MALLINSON, s. 163.
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republikánskou stranu CTP Mehmeta Ali Talata, který byl pro sjednocení. Rozhovory
byly ale i tak přerušeny a bylo přistoupeno k referendu o navrhovaném plánu v obou
částech Kypru.

3.1

Politické uspořádání
Navrhované politické uspořádání vychází částečně ze švýcarského a belgického

modelu federace84 a vytváří Sjednocenou Kyperskou republiku. Podle Annanova plánu
se vytvoří dvě rovné státoprávní jednotky s vlastními ústavami, Řeckokyperský stát a
Tureckokyperský stát, sdružené na federálním principu. Federální vláda zajišťuje
jednotné vystupování Kypru na mezinárodní scéně a zodpovídá za plnění povinností
vyplývajících z členství v EU. Zároveň rozhoduje o zahraničních vztazích, finanční
politice a imigraci. Změny v kyperské ústavě jsou možné pouze se souhlasem absolutní
většiny obou komunit.
Exekutiva je řízena devítičlennou Prezidentskou radou, která je volena podle
zastoupení obyvatel obou komunit, s tím, že kyperští Turci získají minimálně tři místa.
Rozhodnutí rady musí být podpořeno většinou členů, přičemž pro musí vždy hlasovat
alespoň jeden zástupce obou komunit. Funkce předsednictví a místopředsednictví rady
má být každých dvacet měsíců obsazována rotačně. Předseda působí jako formální
hlava státu i předseda vlády.
Plán počítá s vytvořením dvoukomorového federálního parlamentu. Obě komory
parlamentu mají 48 reprezentantů, z čehož v senátu zasedá stejný počet reprezentantů
z řecké i turecké komunity. V poslanecké sněmovně jsou poslanci obou celků

84

“Federace je forma ústavní úpravy, která rozděluje moc mezi centrum a vlády jednotlivých

konstitučních částí federalizovaného celku. Každá z těchto složek má vlastní kompetence a právo
rozhodovat v tomto rámci zcela autonomně.” ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie:
Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha, 2002. s. 193.
“Belgická federace je v literatuře uváděna jako příklad korporativního federalismu, který znamená, že
heterogenita federálního státu je transformována na vysoce homogenní konstitutivní politické jednotky
federace. Švýcarský model bývá dáván jako příklad konsociační demokracie. Podstatou teorie
konsociační demokracie je definování politického systému, který je tvořen čtyřmi hlavními prvky (velká
koalice, proporcionalita, menšinové (vzájemné) veto a segmentární autonomie) a jejich přítomnost a
kvalita určují stabilitu a funkčnost celého systému.” DRNKOVÁ, Magdalena. Kyperská otázka z pohledu
mezinárodních organizací. Přístup OSN a Evropské unie v novém tisíciletí. UK FSV IMS, Bakalářská
práce, 2005. s. 29.
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zastoupeni zvlášť podle počtu obyvatel, ale kyperští Turci mají zaručeno minimálně
25% křesel.85
Dále jsou podle plánu instituce jako Centrální banka i Ústavní soud nestranné.
Ústavní soud počítá s 50% zastoupením kyperských Řeků i Turků.
Spolupráce s Evropskou unií byla inspirována belgickým modelem. Federální
vláda má s unií jednat v oblastech, které přísluší její pravomoci. S ostatních případech
může být Kypr zastoupen jednotlivým státem, přičemž ten pak reprezentuje celý ostrov.

3.2

Bezpečnost
Plán zachovává v platnosti Garanční smlouvu uzavřenou v rámci Curyšsko -

londýnských dohod a opět znemožňuje vytvoření enosis či taksimu. Jako kontrola
dodržování smlouvy O garancích mají na Kypru fungovat Mírové síly OSN. V plánu se
také předpokládá demilitarizace ostrova, zřízení nezávislé a nestranné smiřovací komise
se stejným zastoupením kyperských Řeků a Turků a minimálně jedním jmenovaným
zástupcem OSN. Vojenská přítomnost Řecka a Turecka má být do roku 2011
zredukována na 6000 vojáků a na 3000 vojáků do roku 2018 nebo do roku, kdy Turecko
vstoupí do EU. Poté by se počty vojáků vrátily na stav, který je daný ve smlouvě O
garancích, na 950 řeckých a 650 tureckých vojáků. Plán navíc deklaruje, že území
Kypru se nesmí použít pro mezinárodní vojenské operace, ani pro účely Společné
zahraniční a bezpečnostní politiky EU bez souhlasu Řecka a Turecka. Toto ujednání
platí do doby, než Turecko vstoupí do Unie.86

3.3

Majetkové a územní uspořádání
Rovné postavení kyperských Turků v nové sjednocené republice je vyváženo

teritoriálními zisky kyperských Řeků. Plán navrhuje značné zmenšení tureckokyperské
zóny z 36,2% na 28,5%, čímž je umožněn návrat části vysídlených kyperských Řeků.
Nově má být řeckokyperské komunitě přidělena část území britských vojenských
základen.87 Asi polovina kyperské populace ztratila do roku 1974 alespoň část
nemovitostí.88 Zatímco kyperští Řekové odhadují, že v roce 1974 vlastnili v nynější
85

International Crisis Group. The Cyprus Stalemate: What Next?, s. 4

86

Tamtéž, s. 4.

87

Tamtéž, s. 4.

88

Report of Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus (S/2003/398). UN Security

Council, 1 April 2003. odst. 107. Dostupné z WWW:
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severní části ostrova 78,5% půdy a kyperští Turci pouze 21,1% půdy na severu a 13,9%
na jihu, tureckokyperská komunita poskytuje jiné údaje. Na severu odhaduje vlastnictví
půdy kyperskými Řeky na 63,8% a kyperskými Turky na 33%. Na jihu podle TRNC
kyperští Turci vlastnili 22% z celkového objemu půdy.89 Majetek ztracený na území
kyperských Řeků má být podle Annanova plánu zcela vrácen. Majetek na území
kyperských Turků navrácen částečně a zbytek finančně kompenzován. Kyperští Řekové
by v takovém případě měli nárok na náhradu škody ve výši 1/3 hodnoty jejich bývalého
majetku a ve výši 2/3 hodnoty, pokud byl jejich majetek okupován, či je již obýván
jinými vysídlenými osobami.90

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/305/59/PDF/N0330559.pdf?OpenElement, 20. 4. 2007.
89

GÜREL, Ayla, ÖZERSAY, Kudret. The Politics of Property in Cyprus: Conflicting Appeals to

‘Bizonality’ and ‘Human Rights’ by the two Cypriot Communities. International Peace Research Institute
Oslo, 3/2006. s. 7. Dostupné z WWW: http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/EF6541C01C87AC8EC125729C003130C9/$fil
e/PRIO+Cyprus+Property+Report.pdf, 20. 4. 2007.
90

International Crisis Group. The Cyprus Stalemate: What Next?, s. 4.
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4.

Kyperská otázka a Evropská unie

4.1

Evropská integrace
Členství v Evropské unii je momentálně prioritou zemí západního Balkánu i

země na pomezí Evropy a Asie, Turecka. Evropa se sjednocuje na bázi hospodářské,
politické, sociální i bezpečnostní. Evropská integrace se stává složitým fenoménem.
Jedno společenství integruje různorodé země. Co to ale pojem evropská integrace je a
jaký vliv má na kyperskou otázku?
Myšlenky evropské integrace navazovaly po Druhé světové válce na
panevropské hnutí 20. let 20. století a sjednocením evropských zemí chtěly zamezit
dalším konfliktům, stejně tak jako je ochránit v době studené války. Zejména v
posledním desetiletí získalo vytváření jednotné Evropy novou dynamiku. Ta se
projevila například vznikem Evropské unie, intenzivním rozšiřováním EU, budováním
nových společných politik a prohlubováním politik již zavedených, vytvářením a
reformou institucionálního rámce EU či snahou poskytnout EU jasnější legitimitu
Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Kyperská otázka je evropskou integrací ovlivňována
v mnoha směrech a na mnoha úrovních. Důležitý je fakt, že Řecko je členem Evropské
unie, zatímco Turecko není. Řecké členství a turecké čekání na přijetí prohlubovalo
mezi těmito dvěma zeměmi v minulosti antagonismus, který se promítal i do dění na
ostrově a do vztahů obou kyperských komunit. Důvodem Kyperské republiky
k přistoupení k Evropské unii byl předpoklad ekonomických výhod, jakými jsou přístup
na evropský trh nebo společná zemědělská politika. Dále zde byly důvody politické a
bezpečnostní. Jednání bylo vedeno s řeckokyperskou vládní reprezentací. Komunita na
severu Kypru nebyla EU nikdy uznána.

4.2

Období před rokem 1990
Evropská unie, respektive Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské

společenství (ES), zůstávalo před rokem 1990 do kyperské otázky přímo
nezainteresováno. Členské státy podporovaly iniciativy OSN a její rezoluce, ale samy
žádnou aktivitu společně nevytvořily. Zájmy EHS o Kypr byly determinovány politikou
vůči středomořskému regionu a Blízkému východu, která se snažila navázat
ekonomickou, finanční a obchodní spolupráci se státy těchto oblastí. Díky spolupráci
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mělo EHS potenciální možnost předvídat krize a vyhnout se jejich dopadu na
Společenství.
Kypr si přihlášku do EHS podal již v roce 1962. Vztah mezi Evropským
společenstvím a Kyprem byl ale formálně ustanoven až 1. června 1973 podepsáním
Dohody o přidružení.91 Dohoda se týkala zejména obchodních vztahů, snížení cel na
průmyslové a zemědělské výrobky a měla vyústit v Celní unii. Ta vešla v platnost
v lednu roku 1988.92 Ani Turecko ani kyperští Turci neprotestovali. Výhody vycházející
z této smlouvy zahrnovaly celé území Kypru, nejen část ovládanou oficiální vládou.93
Dalším aspektem vztahů Evropského hospodářského společenství, respektive
Evropského společenství a Kypru před rokem 1990 byla finanční spolupráce. Kypr
v roce 1975 ES požádal o technickou a finanční asistenci. Nutnost pomoci vláda
zdůvodnila faktem, že o rok dříve Turecko obsadilo sever ostrova a poškodilo tím
kyperskou ekonomiku. V rozmezí dvou desítek let byly podepsány tři Finanční
protokoly. Z prvního roku 1977, který byl zacílen na zlepšení infrastruktury Kypru,
profitovaly obě komunity. Druhý v roce 1983, který poskytoval podporu zemědělcům,
využila pouze jižní část ostrova. Tureckokyperská reprezentace nepředložila projekty na
čerpání této pomoci, protože je bylo nutné podat přes kyperskou Centrální banku.
Kyperští Turci odmítali jakoukoli formu spolupráce s jihem, která by mohla vypovídat o
využívání společných institucí. Třetí protokol z roku 1989 obsahoval finance na opravu
celého města Nikósie. Odhaduje se, že v letech 1977 - 1994 poskytlo Evropské
společenství, respektive Evropská unie, Kypru 136 milionů euro ve formě půjček,
nevratné finanční asistence a speciálních plateb. Do roku 1999 to bylo až 210 milionů
euro, které měly podpořit kyperskou ekonomiku a mezikomunitní projekty a připravit
tak Kypr na vstup do EU.94

91

Regulation (EEC) No 1246/73 of the Council of 14 may 1973 on the conclusion of an agreement

establishing an association between the European Economic Community and the Republic of Cyprus.
Dostupné z WWW: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31973R1246:EN:HTML, 20. 4. 2007.
92

STIVACHTIS, Yannis A. The Enlargement of the Eropean Union: The Case of Cyprus. Los Angeles

CA.: International Studies Association 41st Annual Convention, March 14-18 2000. Dostupné z WWW:
http://www.ciaonet.org/isa/sty01, 20. 4. 2007. s. 7.
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THEOPHANOUS, Andreas. Cyprus, the European Union and the Search for a New Constitution.

Journal of Southern Europe and the Balkans. Volume 2, Number 2, 2000. s. 217.
94
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Když v roce 1975 došlo k vytvoření Federálního tureckokyperského státu na
severu ostrova, ES oficiálně nereagovalo. Po ustanovení Severokyperské turecké
republiky v roce 1983 vydali ministři zahraničí členských států ES95 prohlášení, ve
kterém tuto republiku odsoudili jako nelegitimní, deklarovali podporu jediné politické
reprezentaci ostrova, Kyperské republice, a postavili se za rezoluci Rady bezpečnosti
OSN 541 z roku 1983, která státní útvar na severu Kypru také odsoudila a žádala
nápravu stavu věcí.96 Další dokument, který se před rokem 1990 týkal přímo kyperské
otázky, přijal v roce 1988 Evropský parlament. Evropští poslanci v usnesení odsoudili
ničení kulturního dědictví v okupované části ostrova.97
Až do doby než Turecko podalo žádost o členství v ES dne 14. dubna 1987,
Turci i kyperští Turci neviděli sbližování Evropského společenství s Kyprem jako
problematické. Když ale po dvou letech Evropská komise tureckou žádost odmítla
z důvodu politických, ekonomických a strukturálních98 a Kyperská republika podala
žádost o členství v ES, začali kyperské Řeky a Řecko podezírat, že chtějí pomocí
Evropského společenství severní část ostrova i Turecko izolovat a upřít jim výhody
spojené s členstvím v ES.

4.3

Žádost o členství Kypru v Evropském společenství
Kyperská republika podala žádost o vstup do Evropského společenství

4. července 1990 bez předchozí konzultace s kyperskými Turky. Od té doby se ES stalo
jednou ze zainteresovaných stran ovlivňující kyperskou otázku. Zasedání Evropské rady
v Dublinu 26. června 1990 odmítlo rozdělení ostrova Kypr a invazi tureckých jednotek
v roce 1974. Na programu jednání byla i otázka Turecka. Řecký zástupce deklaroval, že
Turecko nemůže vstoupit do ES, aniž by se předtím nevyřešil kyperský problém.
V závěrech zasedání bylo zapsáno, že kyperský problém ovlivňuje vztahy Evropského
společenství a Turecka. Kyperská žádost byla dále poslána Evropské komisi
k posouzení.
Přibližování Kyperské republiky směrem k EU působilo kyperským Turkům
obavy. Stanovisko Evropské komise z 30. června 1993 na přihlášku Kyperské republiky
bylo pozitivní. Komise neshledala přihlášku celého ostrova jako problematickou a
95

Od roku 1981 bylo členem EHS i Řecko.

96
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znovu proklamovala, že jako partnera pro jednání uznává pouze reprezentaci Kyperské
republiky. S uspokojením konstatovala, že demokracie a dodržování lidských práv na
ostrově je v pořádku až na některé problémy v severní části ostrova. Podle stanoviska je
členství Kypru z ekonomického hlediska po aplikaci nutných reforem možné.99 Na
druhou stranu ale členství mělo být spjato i s vyřešením situace na ostrově a aplikací
čtyř svobod Evropského společenství.100 Další jednání o sjednocení pod záštitou OSN
měla být vedena tak, aby byla kompatibilní s evropským acquis communautaire
v budoucnu. Komise deklarovala, že integrace Kypru do ES přinese mír a vyrovnané a
dlouhodobé vyřešení kyperské otázky.101
V červenci 1993 zaslal Rauf Denktas prezidentovi Komise Jacques Delorsovi
dopis, ve kterém upozorňuje na nelegálnost kyperské žádosti o členství, která by proto
neměla být Komisí podpořena. Na setkání Evropské komise na Korfu, konaném
v červnu 1994,102 však bylo potvrzeno, že příští rozšíření Kypr zahrne, ale už
neurčovalo, zda bude jeho podmínkou sjednocení ostrova.103 Rozhodnutí bylo
několikrát zopakováno, a to na summitu s Essenu v prosinci 1994, v červnu 1995
v Cannes, v prosinci téhož roku v Madridu a na summitu v červnu 1996 ve Florencii.
Napětí mezi oběma kyperskými komunitami zvýšilo rozhodnutí Evropského soudního
dvoru. Ten totiž v červenci 1994 rozhodl, že zboží dovezené ze severní části ostrova
není opatřené certifikáty Kyperské republiky a proto nesmí být na unijní trh dováženo.
V praxi toto opatření znamenalo uvalení embarga na dovoz komodit vyrobených
v tureckokyperské části.
Hlavní předvstupní rozhovory mezi Kyprem a Evropskou komisí byly
dokončeny v roce 1995. Dne 6. března 1995 Rada pro všeobecné a vnější záležitosti EU
ustanovila, že přístupové rozhovory mohou začít šest měsíců po skončení Mezivládní
konference roku 1996, pokud bude její výsledek příznivý.
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Dne 15. července 1997 vydala Evropská komise zásadní dokument, Agendu
2000, která obsahovala nástin budoucí politiky EU. Komise znovu potvrdila Usnesení
z roku 1993 o Kypru a navíc k němu přidala zásadní dodatek. Přístupové rozhovory
mohly začít podle stanoveného harmonogramu, i pokud nebude dosaženo politického
urovnání kyperské otázky. Přístupové rozhovory měly být v tom případě zahájeny
s vládou Kyperské republiky, jako s jedinou legitimní autoritou.104

4.4

Přístupové rozhovory
Na summitu v Lucemburku v prosinci 1997 byla potvrzena Agenda 2000 a

spustila se první vlna nového rozšiřovacího procesu o deset zemí střední a východní
Evropy a středomoří. Evropská rada na summitu deklarovala, že vstup Kypru do Unie
má přinést výhody oběma částem ostrova. Evropská unie se jednoznačně postavila za
vytvoření bizonální bikomunální republiky a vyslovila nutnost participace kyperských
Turků na rozšiřovacím procesu.105
Jednání měla začít 30. března 1998 a hlavním vyjednavačem se stal bývalý
kyperský prezident George Vassiliou.106 Kyperská vláda přizvala tureckokyperskou
reprezentaci, aby se jednání zúčastnila. Rauf Denktas ale spolupráci odmítl a žádal
nejdříve uznání Severokyperské turecké republiky Evropskou unií. Lucemburský
summit také přijal Evropskou strategii pro Turecko. Přístupové rozhovory s Tureckem
byly odloženy na základě nesplnění kodaňských kritérií107 a kvůli faktickému

104
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rozmístění tureckých jednotek v severní části Kypru či vyhroceným, nepřátelským
vztahům s Řeckem, členským státem Unie.108
Turecko a kyperští Turci byli se závěry summitu v Lucemburku nespokojení.
Jako protiváhu k sbližování EU a kyperských Řeků se 6. srpna 1997 dohodli na
vytvoření Společné rady, která měla usnadňovat spolupráci obou vlád v ekonomické,
bezpečnostní, finanční, obranné a zahraničně-politické oblasti. Vláda v Ankaře vyjádřila
odhodlání zmrazit celní unii, kterou s EU uzavřela v roce 1995, či blokovat rozšíření
NATO, pokud bude EU dále pokračovat v rozhovorech pouze s řeckokyperskou
reprezentací. Vláda v Athénách nechtěla, aby Evropská unie Turecku ustoupila. Jakousi
řeckou pojistkou byl fakt, že Řecko bylo připraveno vetovat celou vlnu plánovaného
rozšíření.109
První fáze přístupových rozhovorů od dubna 1998 do ledna 2000 byla ve
znamení zjišťování, ve kterých oblastech je nutné změnit kyperské právo, aby bylo
v souladu s evropským, tzv. acquis screening. Evropská unie plně podporovala a
vyžadovala zapojení kyperských Turků do přístupových rozhovorů. Evropský komisař
Van den Broek při příležitosti návštěvy ostrova v únoru 1999 řekl, že je nutné, aby
řeckokyperská

delegace

pravidelně

informovala

kyperské

Turky

o

vývoji

v přístupových rozhovorech. Dne 19. března byla do Londýna svolána schůzka, kde
byla tureckokyperská delegace zpravena o vývoji.110
Helsinský summit v prosinci 1999 přinesl změnu v postoji Evropské unie ke
kyperské otázce. Na základě řeckých hrozeb o zablokování rozšiřovacího procesu zde
bylo potvrzeno, že vstup Kypru do EU již není podmiňován vyřešením kyperského
problému.111
Přístupová jednání probíhala bez problémů a blížila se svému předpokládanému
závěru na konci roku 2002. V letech 2000 - 2004 Kypr čerpal předvstupní pomoc ve
výši 57 milionů euro, ze kterých bylo 19 milionů vyčleněno na mezikomunitní
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projekty.112 Navíc Evropská komise přislíbila dalších 206 milionů euro pro roky 20042006, pokud dojde k politické dohodě o sjednocení ostrova.
Sevillský summit Evropské Rady v červenci 2002 předpokládané datum
zakončení rozhovorů potvrdil.113 Závěrečná zpráva ze summitu v Seville také
konstatovala, že Evropská unie je připravena případnou kyperskou dohodu a její
ustanovení včlenit do kyperské Přístupové smlouvy a přislíbila finanční pomoc
kyperským Turkům, pokud se ostrov sjednotí.
Na summitu v Kodani v prosinci 2002 bylo rozhodnuto, že Kypr bude spolu
s devíti dalšími státy do Unie přijat k 1. květnu 2004. Znovu zde bylo zopakováno, že
EU podporuje variantu vstupu sjednoceného ostrova. V závěrech summitu byl také
obsažen úkol Evropské komise, která měla zvážit, jakým způsobem by se dala podpořit
ekonomika a rozvoj v tureckokyperské komunitě.114
Dne 16. dubna 2003 byla v Athénách podepsána Přístupová dohoda s Kyprem a
dalšími devíti státy. K dohodě byl přidružen Protokol 10, který odkládá uplatňování
acquis communautaire v oblastech, kde oficiální vláda Kypru nemá kontrolu. Protokol
také říká, že v případě vyřešení kyperského problému Rada, která jedná na základě
návrhu Komise, rozhodne o lhůtě přizpůsobování s ohledem na tureckokyperskou část
ostrova.115 Prezident Papadopulos v proslovu po podepsání dohody řekl, že „....od této
chvíle může Kypr nabídnout všem svým občanům, včetně kyperských Turků, nejen
mírové podmínky, větší bezpečnost a respekt k právu, ale také nové vize, úsilí a
nezměrné perspektivy, které vstup do EU otevírá.“116 Zároveň ale také vyslovil lítost
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nad tím, že Kypr zůstává rozdělený pomyslnou zdí, která brání tureckokyperským
občanům podílet se na přístupu k EU.117
Dne 8. srpna 2003 Turecko a Severokyperská turecká republika dále prohloubily
sbližování a uzavřely Rámcovou dohodu o celní unii. Ta ošetřovala například kroky,
které zvýší tok investic, produkci a zaměstnanost, či spolupráci mezi tureckými a
severokyperskými aerolinkami.

4.5

Unilaterální kroky ke sjednocení ostrova
Důležitým krokem, který narušil absolutní rozdělení ostrova, bylo v dubnu 2003

rozhodnutí tureckokyperské reprezentace, že částečně otevře zelenou linii pro pohyb
osob. Od 23. dubna, co usnesení vešlo v platnost, překročilo hranici mnoho kyperských
Turků i Řeků. Kypřané tak viděli realitu v obou komunitách ostrova. Chudobu na
severu a prosperitu na jihu.118 Reálné posílení důvěry či navázání kontaktů mezi
komunitami ale otevření linie nepřineslo.119
Dalším krokem bylo přijetí Balíčku dobré vůle Evropskou komisí, která tím splnila
úkol jí zadaný v závěrech Kodaňského summitu. Balíček dobré vůle měl pomoci
rozvinout ekonomiku turecké části Kypru a pro rok 2003 obsahoval finanční pomoc ve
výši 12 milionů euro. Navíc navrhoval opatření týkající se obchodu mezi Evropskou
unií a severním Kyprem. Nejzásadnějším opatřením byla možnost TRNC certifikovat
své zboží, takže to by smělo vstoupit na evropský trh.120
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Kulminační bod – referendum 24. dubna 2004
Poslední verze plánu OSN na sjednocení Kypru, Annan V, byl po neúspěšném

jednání ve švýcarském Bürgenstocku 31. března 2004 postoupen k referendu v obou
kyperských komunitách. Jednání o plánu se od února 2004 účastnil i zástupce Evropské
komise, tehdejší komisař pro rozšíření, Günter Verheugen. Ten dostál sevillským
ujednáním a podporoval přijetí plánu a vzhledem k potenciálnímu vstupu Kypru do EU
dohlížel na to, aby dojednávaná ustanovení nekolidovala s acquis communautaire.
Omezení, která se týkala čtyř evropských svobod, byla plánem přijímána dočasně. Dne
7. dubna 2004 Evropská komise přijala Návrh smlouvy o přizpůsobení, která by
synchronizovala Annanův plán s evropským právním pořádkem.121
Podle Güntera Verheugena, bylo jedinou reálnou možností přijetí nové verze
Annanova plánu a vstup Sjednocené kyperské republiky do EU. S touto myšlenkou se
pod velkým tlakem Evropské unie a USA ztotožnili zástupci Turecka, Řecka, Kyperské
republiky i kyperských Turků.
S ohledem na dokončení finální podoby Annanova plánu svolala Evropská
komise 15. dubna mezinárodní setkání, které mělo předcházet konferenci dárců, tzv.
Pre-donors conference.122 Účastnické státy se shodly, že případným přijetím Annanova
plánu bude Sjednocená kyperská republika finančně zatížena výdaji spojenými
s přesídlením obyvatel, finančními kompenzacemi a s obnovou přerušené infrastruktury.
Tuto zátěž odhadly na 2 miliardy euro. USA přislíbily pomoc ve výši 400 milionů
dolarů, Evropská unie 259 milionů euro, Dánsko 4,7 milionů euro a Finsko 0,5 milionu
euro. Ostatní účastnické státy123 a Světová banka a Mezinárodní měnový fond, přislíbily
pomoc až po podpisu dohody.124
Referenda proběhla 24. dubna 2004. Poprvé za celou historii kyperského
problému měli Kypřané možnost vyslovit svůj názor na sjednocovací proces přímo.
Účast voličů byla v obou částech ostrova vysoká. K volebním urnám přišlo 90% ze
480 000 registrovaných řeckokyperských voličů a 75% ze 143 000 tureckokyperských
121
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voličů.125 Výsledky referenda i přes mezinárodní tlak dopadly v neprospěch sjednocení
ostrova. 75,8% kyperských Řeků hlasovalo proti Annanovu plánu, zatímco 64,9%
kyperských Turků bylo pro návrh.126 1. května 2004 Kyperská republika oficiálně
vstoupila do EU bez toho aniž by se vyřešila kyperská otázka.
Ve snaze podpořit severní část ostrova, která se vyslovila pro vstup do Unie,
rozhodla Evropská rada 27. dubna 2004 na jednání v Lucemburku, že přislíbená
finanční pomoc ve výši 259 milionů euro vázaná na přijetí Annanova plánu, bude
kyperským Turkům věnována i přesto, že ke sjednocení nedošlo.127

5.1

Postoj kyperských Turků
I přes negativní postoj tureckokyperského vůdce Raufa Denktase k jednání a

k samotnému Annanovu plánu, kyperští Turci se ke sjednocení stavěli pozitivně.
Důkazem mohou být demonstrace asi 30 000 lidí v tureckokyperské části Nikósie
v prosinci 2002 a více než 50 000 lidí v lednu 2003, během kterých kritizovali Denktase
a volali po přijetí dohody.
Jedním z důvodů, proč kyperští Turci hlasovali pro sjednocení, byla stále se
zhoršující ekonomická situace na severu ostrova. Evropská unie představuje v tomto
ohledu velké naděje na zlepšení. TRNC byla a je z většiny ekonomicky i politicky
odkázána na Turecko. Tureckokyperská komunita si již dále nepřeje být na Turecku
závislá. Dalším důvodem byl fakt, že kyperští Turci by jako komunita a menšina na
ostrově získali rovnocenné postavení a také by je po tolika letech nelegitimního
působení mezinárodní společenství opět uznávalo. Posledním důležitým bodem, proč
kyperští Turci hlasovali v referendu pro, bylo působení pozitivní kampaně
tureckokyperského premiéra Talata za přijetí Annanova plánu, která byla oproti
odpůrcům dobře zorganizovaná a srozumitelně vysvětlila výhody sjednocení. Komunita
se nenechala strhnout přežitými obavami z potenciálního sjednocení a možného
opakování útlaku, který zažila v 60. a 70. letech. Mnoho lidí toto období již ani
neprožilo. Navíc kampaň proti nebyla podpořena Tureckem, protože to postoupilo v
125
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rozhovorech s EU a stavilo se jednoznačně pro přijetí plánu a vstup Sjednocené
kyperské republiky do EU.128

5.2

Postoj kyperských Řeků
Ačkoli to většinou byla právě strana kyperských Turků, která znemožňovala

uzavření dohody, nyní se překážkou ke sjednocení stalo řeckokyperské ne. Když
kyperští Řekové hlasovali v referendu, stáli již na prahu Evropské unie a byli si vědomi
vstupu Kyperské republiky do EU k 1. květnu 2004 nehledě na výsledky referenda. Lidé
navíc viděli, jak obtížně a zdlouhavě byly kvůli tureckokyperské straně vedeny
rozhovory o Annanově plánu. Prezident Papadopulos a vládní strana AKEL se postavili
proti přijetí plánu. Prezident v projevu 7. dubna 2004 řekl, že odmítá přijetí plánu,
protože je nevyvážený a kyperští Řeci by ztratili více, než by získali. Navíc vyslovil
pochyby, zda kyperští Řekové mohou věřit tomu, že Turecko a kyperští Turci přijmou
všechna ustanovení vyplývají z Annanova plánu.129
Konkrétně řeckokyperská opozice kritizovala zejména ustanovení o přítomnosti
cizích vojenských kontingentů na ostrově, otázku tureckých osadníků, majetková
vyrovnání či výdaje na rekonstrukci země po sjednocení, o kterých se populace
domnívala, že je bude z většiny nucena zaplatit právě ta jejich prosperující řecká část
ostrova.
K odmítnutí

Annanova

plánu

také

přispěla

samotná

poměrně

složitě

formulovaná otázka, na kterou měli respondenti odpovědět „Ano – Ne“.130 Přijetí a
úpravy 182 stránkového dokumentu131 byly navíc prováděny ve velmi krátkém časovém
horizontu a finální podoba byla zveřejněna 24 hodin před konáním referenda. Již proto
měla strana, v čele s bývalým prezidentem Kleridisem, která podporovala přijetí plánu
ztíženou situaci, protože neměla na jeho obhajobu dostatek času.
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“Schvalujete Základní dohodu se všemi jejími přílohami, stejně tak jako ústavu

kyperskořeckého/kyperskotureckého státu jako právní ustanovení, která vytvoří nové uspořádání, pod
kterým Kypr vstoupí do EU sjednocený?” CHADJIPADELIS, Thomas. Analysis of the Cyprus
referendum on the Annan Plan. Aristotle University Thessaloniky, Department of Political Sciences,
2007. s. 5. Dostupné z WWW: http://www.psa.ac.uk/2007/pps/Chadjipadelis.pdf, 20. 4. 2007.
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Kypr v Evropské unii
Dne 1. května 2004 Kypr vstoupil do Evropské unie jako jeden celek, ačkoli

fakticky rozdělen na dvě části. S touto možností počítal Protokol 10 kyperské Dohody o
přistoupení k EU, který pozastavil platnost acquis communautaire v oblastech, kde
kyperská vláda nemá kontrolu. Vstupem do EU získala Kyperská republika a její
občané právo participovat na unijním trhu, právo na výhody plynoucí ze čtyř základních
svobod EU,132 možnost čerpat finance ze strukturálních fondů EU, či spoluvytvářet
unijní politiku. Některá práva, jako například možnost volně pracovat v ostatních
členských zemích EU, jsou omezena přechodným obdobím, které bylo stanoveno na pět
let od vstupu Kypru do EU.
Kyperská republika volí šest zástupců do Evropského parlamentu. Při hlasování
kvalifikovanou většinou v Radě EU byla Kypru přidělena váha čtyř hlasů a do pozice
evropského komisaře byl jmenován Markos Kyprianu, který od roku 2004 zastává
v Komisi José Manuela Barrosa post komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Dne
13. června 2004 za 72,5% účasti proběhly volby do evropského parlamentu.133 Kypr by
měl Unii předsedat od července do prosince roku 2012.
Na území Kypru byly i po vstupu Kypru do EU ponechány dvě britské vojenské
základny Akrotiri a Dekelia, jejichž fungování ošetřil Protokol 3 připojený ke kyperské
Přístupové dohodě. Dosavadní provoz na základnách se nezměnil.

6.1

Omezení acquis communautaire v severní části Kypru
Protokol 10 Dohody o přistoupení dočasně pozastavuje působení acquis

communautaire na území ovládaném Severokyperskou tureckou republikou. Podle
práva Evropských společenství je každý člověk, který disponuje občanstvím členského
státu Unie, občanem Unie. Z toho vyplývá, že ti kyperští Turci, kteří mají pas či

132

Svoboda pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

133

Dvě křesla získala Pokroková strana pracujícího lidu AKEL, dvě Demokratická koalice DISI a po

jednom křeslu získala Demokratická strana DIKO a hnutí Pro Evropu GTE. Tiskové zprávy a informace:
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve všech 25 členských zemích EU. Český statistický úřad,
2004. Dostupný z WWW:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vysledky_voleb_do_evropskeho_parlamentu_ve_vsech_25_clensky
ch_zemich_eu, 20. 4. 2007.
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občanský průkaz vydaný Kyperskou republikou, jsou občany Evropské unie.134 Podle
údajů Kyperské republiky asi 40 000 kyperských Turků v současné době vlastní pas
Kyperské republiky a asi 67 000 je držitelem kyperského občanského průkazu.

135136

Přestože jsou kyperští Turci občany EU, primární a sekundární právo EU,137 které je
vázáno na území, je na severu ostrova pozastaveno, a proto neplatné. Kyperští Turci
však stále mají možnost čerpat ze svých základních unijních práv a svobod v ostatních
členských zemích, pracovat pro instituce EU, či podílet se na evropských komunitních
programech.
Při volbách do Evropského parlamentu v červnu 2004 kyperští Turci
nehlasovali, i když volby byly jejich účasti otevřené. Možnost volit měli, jak podle
ustanovení Kyperské republiky z října 2003, tak podle Protokolu 10. Ustanovení říká, že
každý kyperský Turek, který žije na severu, je oprávněn k účasti na volbách na jihu
ostrova. Stejně tak Protokol 10 nic takového nezakazuje. Ve volbách do EP 2004, této
možnosti využilo 500 kyperských Turků. Tureckokyperský kandidát získal 618 hlasů.
Podle ustanovení Komise z 13. června 2004 budou volby do Evropského
parlamentu, v případě dosažení dohody, neplatné a přistoupí se k novým v obou
komunitách.138
Důležitou

otázkou,

která

souvisí

s dočasným

pozastavením

acquis

communautaire, je, zda rozsudky řeckokyperských soudů na ochranu majetku
kyperských Řeků na severu ostrova jsou tímto pozastavením ovlivněny. Podle Franka

134

European Bulletin on Nationality: Cyprus. Council of Europe, October 2004. Dostupné z WWW:

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/foreigners_and_citizens/nationality/documents/bulletin/Cyprus%20E.pdf, 20. 4. 2007.
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Ti, kteří doklad nemají a prokážou, že získání pasu závisí na okolnostech, které nemohou ovlivnit,

mají také nárok na využívat práva plynoucí z evropského občanství. Kyperská republika v praxi pasy na
zažádání vydává. HOFFMEISTER, s. 208.
136

The Alleged Isolation of Turkish Cypriots: Myths and Reality. Press and Information Office, Republic

of Cyprus, 2006. Dostupné z WWW:
http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/all/FD2E5C14478B9BD2C2257281002D1005/$file/Apomon
osi_EN.pps, 20. 4. 2007.
137

Primární právo EU sestává ze všech zakládajích smluv, tedy Zakládající smlouva ESUO, Římské

smlouvy, Maastrichtská smlouva. Sekundární právo tvoří právní akty, které přijímají evropské orgány, a
jsou jimi nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení.
138
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Hoffmeistra jsou rozhodnutí kyperského soudu vztahující se na severní část ostrova plně
aplikovatelná a vymahatelná.139

6.2

Nařízení o zelené linii
Dne 29. dubna 2004 Evropská komise přijala Nařízení o Zelené linii, které

ustanovuje speciální režim na této hranici. Přestože zelená linie podle nařízení není
vnější hranicí EU, má být zachován takový stupeň bezpečnosti, aby byla Evropská unie
uchráněna například od hrozby ilegální migrace.140 Vzhledem k faktu ale, že na
některých místech je možné linii volně překročit, není zabezpečení hranice jednoduché.
Od vstupu Kyperské republiky do EU byl zaznamenán nárůst ilegální migrace přes
zelenou linii a také nárůst žadatelů o azyl.141
Pohyb osob přes zelenou linii musí být na základě nařízení kontrolován. Zároveň
nařízení uvádí, že pohyb osob přes hranici má být umožněn pouze skrze funkční
přechody Palác Ledra a Agios Demetrios v Nikósii. V dubnu 2005 k nim přibyly ulice
Ledra a Zodia také v hlavním městě, které nejsou ještě funkční a v srpnu 2005 byly
přidány přechody Kokkina a Kato Pyrgos na severním pobřeží Kypru. Dále je možné
hranici překročit ještě na obou britských vojenských základnách.
Nařízení o zelené linii ošetřuje pohyb zboží ze severní části ostrova do jižní,
přičemž je nezbytné dokázat původ zboží v tureckokyperské komunitě. Pokud je zboží
určeno pro spotřebu v jižní části ostrova, nepodléhá žádné vývozní dani.

6.3

Vztah EU a tureckokyperské komunity
Evropská unie Severokyperskou tureckou republiku nadále neuznává. Pokud

občané Evropské unie přijedou do severní části ostrova nemohou využít žádného svého
evropského práva, co se týče jednání s tureckokyperskou vládou. Navíc pokud by

139
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Corrigendum to Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 on a regime under Article 2 of

Protocol 10 to the Act of Accession. Official Journal of the European Union L 161, 30 April 2004.
Dostupné z WWW:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/B561AC360C9A35B0C2256EFA003330A4/$FILE/Council%20Reg
ulation%20866-2004.pdf, 20. 4. 2007.
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vstoupili na ostrov v severní části a poté přešli zelenou linii, aby se dostali do
Kyperskou republiky, bylo by to kyperskými úřady vnímáno jako ilegální.
Dne 26. dubna 2004 Rada pro všeobecné záležitosti, dva dny po neúspěšném referendu,
vyjádřila odhodlání ukončit izolaci kyperských Turků a pomoci sjednocení ostrova
ekonomickou podporou tureckokyperské komunity. Zároveň Rada vyzvala Komisi, aby
vypracovala návrh na ekonomickou integraci ostrova, která by posílila vztahy mezi
oběma komunitami. Komise v návaznosti na tuto výzvu 7. července 2004 navrhla dvě
opatření.142
První se zabývalo slíbenou finanční pomocí ve výši 259 milionů euro pro roky
2004 – 2006. Rada se však na použití těchto peněz shodla až 27. února 2006.
Tureckokyperská komunita získala pouze 139 milionů euro, protože 120 milionů euro
již bylo z rozpočtu dáno na jiné účely.143
Druhé opatření se týkalo přímého obchodu mezi tureckokyperskou komunitou a
členskými státy EU. Na veškeré zboží vyvážené z Severokyperské turecké republiky
(mimo krmiv a určitých zemědělských produktů) by nebylo uvaleno clo.144 Podle
Kyperské republiky by schválení tohoto opatření znamenalo částečné zavedení acquis
communautaire do severní části ostrova a navíc by se tím otevřely přístavy a letiště,
které jsou považovány za ilegální. Proto byla striktně proti. V otázce přímého obchodu
EU zatím nepokročila.145
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Vývoj v kyperské otázce po vstupu Kypru do EU
Řeckokyperské ne v referendu o sjednocení v roce 2004 široká mezinárodní

veřejnost přijala s lítostí a Evropská unie severní části Kypru slíbila finanční pomoc i
provedení dalších kroků vedoucích ke sjednocení ostrova. Kyperští Řekové a Turci po
neúspěšném referendu nenavázali konstruktivní jednání o sjednocení ostrova.
V obou kyperských komunitách po roce 2004 proběhly volby. Parlamentní volby
z 20. února 2005 v tureckokyperské části potvrdily většinové vítězství Turecké
republikánské strany CTP. V nepřímých prezidentských volbách 17. dubna 2005
Mehmet Ali Talat vystřídal dosavadního prezidenta TRNC Raufa Denktase, kvůli
kterému v minulosti mnohokrát ztroskotaly pokusy o vyřešení kyperské otázky. O rok
později 21. května 2006 proběhly parlamentní volby v Kyperské republice, které
vyhrála Pokroková strana pracujícího lidu AKEL. Při těchto volbách bylo poprvé
etnickým Turkům žijícím na území Kyperské republiky umožněno volit.

7.1

Odstraňování min
Kyperská republika pokročila v jedné z otázek, které by ztěžovaly možné

sjednocení ostrova, a to v otázce zaminování nárazníkové zóny zelené linie a jejího
okolí. Po dokončení projektu, který probíhal od listopadu 2004 do července 2005, Kypr
prohlásil, že byla uvnitř nárazníkové zóny vyčištěna veškerá minová pole vytvořená
řeckokyperskou Národní gardou. Stále však zbývá odstranit minová pole v okolí linie.
Evropská komise pro účely odminovávání uvolnila pro roky 2004 – 2006 4 miliony
euro. Tureckokyperská komunita zodpovědná za zničení minových polí vytvořených
tureckou armádou začala po dohodě s kyperskými Řeky a UNFICYP provádět práce
v srpnu 2005.146

7.2

Majetkové otázky
Severní část ostrova byla za několik posledních let svědkem rozkvětu ve

stavebnictví díky investicím cizinců, zejména Britů, kteří si zde kupují nemovitosti.
146
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nichž je asi 7 976 protipěchotních a 8 996 protitankových, především v nárazníkové zóně zelené linie a
jejím okolí. Více v Cyprus: Landmine Monitor Report 2006. Landmine Monitor, 2006. Dostupné z
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Kvůli nevyjasněným vztahům mezi kyperskými Řeky a Turky ohledně majetků, které
kyperští Řekové museli na severu země opustit, se ukazuje, že koupě nemovitosti na
severu Kypru je nejistým podnikem. Část řeckokyperských právníků se soustřeďuje na
to, aby nedocházelo k prodávání bývalého řeckokyperského majetku a stavbě nových
domů na jejich území. Příkladem může být případ manželů Oramových, kteří v roce
2002 dokončili stavbu vily nedaleko Kyrenie. Kyperský soud v prosinci 2004 rozhodl,
že vila musí být zbourána, pozemek navrácen původním majitelům a vyplacen nájem za
dobu, kterou tam žili. Prodejci nemovitostí, z nichž největší je stavební společnost Aga,
říkají svým kupcům, že rozsudky řeckokyperských soudů nejsou na severu uznávány a
že při případném sjednocení bude nutné uznat status quo.147 Frank Hoffmeister tvrdí
opak. Navíc, pokud by tento případ projednával Evropský soud pro lidská práva, jeho
rozsudek by byl také v tureckokyperské komunitě vymahatelný.
Problematická je dále otázka, zda kyperští Řekové mohou nárokovat a prodávat
své ztracené majetky v severní části ostrova. V prosinci 2005 Evropský soud pro lidská
práva rozhodl, že TRNC má vypracovat řešení této problematiky a zároveň odložil
1 400 žádostí kyperských Řeků týkajících se jejich majetku na severu.148
Severokyperská majetková komise vytvořená v roce 2003, která měla posuzovat žádosti
kyperských Řeků, začala konstruktivně pracovat. Na konci dubna 2007 TRNC
projednávala návrh, který by kyperským Řekům prodej majetků na severokyperském
trhu povolil, pokud by splnili předpoklad, že jejich nemovitosti nebyly zastavěny, či
předány kyperským Turkům.149

7.3

Nové návrhy a snahy o posun v řešení kyperské otázky
V první polovině roku 2005 se Lucemburské předsednictví EU pokusilo

odblokovat situaci, ve které se kyperská otázka po neúspěšném referendu nacházela, a
bilaterálně jednalo s oběma komunitami. V červnu 2005 v Bruselu proběhly tříkolové
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tajné rozhovory. Pokud by kyperští Turci ochránili majetek kyperských Řeků na severu
ostrova, dohoda by umožnila přímý obchod přes přístav Famagusta pod dohledem
Komise. Dohoda uvázla na tureckokyperském nároku na otevření všech přístavů.150
Dne 8. října 2005 Mustafa Akinci, představitel Tureckokyperské strany pro mír a
demokracii BDH, prezentoval médiím 10ti bodový program na řešení kyperské otázky.
V něm požadoval odchod tureckých vojsk, předání města Famagusta, návrat
tureckokyperských poslanců do kyperského parlamentu, ve kterém nepůsobí již od roku
1963, zachování bizonality, či předání všech letišť a přístavů na ostrově pod společnou
správu kyperských Turků a Řeků. Akinci svůj návrh odůvodnil potřebou vyřešení
kyperské otázky dříve, než Turecko a Kypr znormalizují své vztahy a tureckokyperská
komunita přijde o svou podporu v tomto sporu. Návrh nebyl ani jednou komunitou
projednán, ale ukazuje na další směr v budoucnosti řešení otázky.
Dne 12. října 2005 se do řešení kyperské otázky zapojila i akademická sféra,
Výbor pro evropské řešení na Kypru, když v Bruselu prezentovala tzv. Lidový návrh na
řešení kyperské otázky jako alternativu Annanova plánu v souladu s unijním
pořádkem.151 Návrh definoval proces, díky kterému by obě kyperské komunity
vypracovaly ústavu následně předloženou referendu. Oficiálně tento návrh nebyl
zainteresovanými stranami přijatý.
Z hlediska hledání dalšího řešení kyperské otázky je také zajímavý rozhovor
řecké ministryně zahraničí Dory Bakoyiannisové pro řecké noviny Eleftherotypia
18. června 2006, ve kterém řekla, že Athény a Nikósie mají společnou strategii na
dosažení plánu na „sjednocený evropský Kypr“. Ten by vycházel z dosavadního úsilí
OSN, ale měl by také reflektovat politickou a instituciální realitu Kypru v EU. Řecký
mluvčí ministerstva zahraničí to následně dementoval, ve smyslu, že to je spíše vize než
reálný plán.152
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Novým zvláštním představitelem OSN na Kypru byl 4. ledna 2006 jmenován
Michael Moller, který pokračoval ve snaze obnovit rozhovory. 6. – 8. července 2006
pak v Nikósii pod záštitou zástupce GT OSN pro politické záležitosti Ibrahima
Gambariho proběhly intenzivní rozhovory mezi Papadopulosem a Talatem za
přítomnosti velvyslanců pěti stálých členů RB. Papadopulos Talatovi předložil návrh na
okamžité zahájení rozhovorů o důležitých otázkách Kyperského problému, které
ovlivňují každodenní život na ostrově.
Na společném jednání Gambari prezentoval, že oba představitelé kyperských
komunit se shodli na sjednocení ostrova pod bizonální, bikomunální federaci
s politickou rovností obou komunit. Deklarovali, že status quo je neakceptovatelný a
jeho prodlužování má pouze negativní dopady na obě kyperské komunity a že vyřešení
konfliktu si přejí obě strany. Rozhovory na úrovni technických výborů měly začít na
konci července. Papadopulos s Talatem si 31. července 2006 vyměnili seznamy otázek,
kterými se výbory mají zabývat.
Turecko, Řecko, USA a EU přijaly dohodu 8. července pozitivně. Oli Rehn,
evropský komisař pro rozšíření, 10. července 2006 prohlásil, že Evropská komise plně
podporuje obnovení rozhovorů v co nejkratším termínu.153 Další jednání probíhalo
prostřednictvím Tasose Tzionise za řeckokyperskou komunitu a Rasita Perteva za
kyperské Turky.
Přestože bylo dohody z 8. července 2006 dosaženo, samotné jednání na úrovni
technických výborů bylo stále odkládáno. 23. března 2007 kyperští Turci zrušili
schůzku s řeckokyperskými představiteli, z důvodů přehodnocování celé dohody,
protože jednání nikam nevedou.154 Navíc zaslali list generálnímu tajemníkovi OSN Pan
Ki-munovi, o tom, že jedinou cestou k řešení kyperské otázky je ukončení izolace
tureckokyperské komunity. Turecká vláda se snaží přesvědčit německé předsednictví
Evropské unie, aby odblokovalo jednání o nařízení, které povoluje přímý obchod
s tureckokyperskou částí. Podobná jednání o navázání obchodu se Severokyperskou
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tureckou republikou vede Turecko i s blízkovýchodními státy.155 Kyperští Turci by se
nebránili návratu k jednání o Annanově plánu a opustili by dohodu z 8. července.
Kyperská vláda ale chce pravý opak a jedinou cestu vpřed vidí v dohodě 8. července.156
Do diplomatické i kyperské sféry vnesl další podnět jednostranný krok Kyperské
vlády, a to zbourání zdi zelené linie na ulici Ledra 8. března 2007. Nečekaný krok byl
mezinárodním společenstvím i kyperskými Turky vřele přijat. Evropská komise
přislíbila finanční podporu ve výši 100 000 euro na zprovoznění přechodu.157 Přechod
na ulici Ledra byl plánován již evropským nařízením o zelené linii. Celý proces
otevírání přechodu ale skončil v listopadu 2005, kvůli zbudování můstku pro pěší na
tureckokyperské straně, na kterém patrolovaly turečtí vojáci, čímž porušovali
nárazníkové pásmo. Můstek byl odstraněn v prosinci 2006, ale vojáci zůstali. Kyperští
Řekové nyní podmiňují otevření přechodu odsunem tureckých vojáků z oblasti,
odstranění tureckokyperských znaků a vlajek a ujištění se o odstranění všech min v
oblasti.158 Další krok je podle Kyperské vlády na tureckokyperské komunitě.
O týden později začali kyperští Řekové pracovat na novém přechodu v Kato
Pyrgos. Severní část Kypru ale deklarovala, že nejdříve se musí dokončit otevření
jednoho přechodu, tedy ulice Ledry a poté jednat o dalším.159

7.4

Trojúhelník vztahů Turecko - EU - kyperská otázka
V průběhu historie sehrálo Turecko roli patrona kyperských Turků a nevzdává se

jí ani dnes. Turecko je jediný stát, který politické uskupení na severu ostrova uznává a
naopak neuznává Kyperskou republiku, člena Evropské unie, tedy organizace na jejíž
členství Turecko aspiruje. Turecké přístavy i letiště jsou pro Kypr uzavřeny.
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Turecko dlouhodobě usiluje o začlenění své země do Unie. Kypr a kyperská
otázka tedy představuje ve sbližování mezi Tureckem a EU velký problém a je jednou
z věcí, které brání jeho začlenění do EU. Kyperská republika mnohokrát během
přístupového procesu s Tureckem hrozila vetovat další postup vpřed. Již v roce 1963
Turecko a EHS podepsaly Asociační dohodu, tzv. Ankarskou dohodu, která byla v roce
1970 doplněna protokolem o Celní unii. Ta ale začala fungovat až v roce 1996, když
Turecko splnilo potřebné náležitosti. Přihlášku na členství v ES Turecko podalo v roce
1987, ale teprve na Helsinském summitu v roce 1999 mu byl přiznán kandidátský
status.160 Po nelehkých jednáních Evropská rada na summitu v Bruselu v prosinci 2004
rozhodla, že dne 5. října 2005 budou s Tureckem zahájeny přístupové rozhovory. Rada
tak rozhodla na základě zprávy Komise o tureckém pokroku v plnění kodaňských
kritérií. Do této doby mělo Turecko uznat Kyperskou republiku a rozšířit celní unii o
deset nových členských států, to znamenalo přistoupit na podepsání Protokolu o
přizpůsobení Ankarské dohody.161
Dne 29. července 2005 turecká vláda protokol opravdu podepsala, ale zároveň
vydala prohlášení, ve kterém Kyperskou republiku nadále neuznává a odmítá jí otevřít
svá letiště a přístavy. Evropská rada na to reagovala o dva měsíce později 21. září 2005.
Ve své reakci jasně řekla, že vítá podepsání protokolu, ale také lituje prohlášení, které
bylo k podpisu připojeno. Neuznání Kypru nemá žádnou právní validitu a nezprošťuje
tak Turecko od jeho závazků, ke kterým se podpisem protokolu zavázalo. Evropská unie
pohrozila, že naplnění či nenaplnění Ankarské dohody bude mít zásadní vliv na
přístupové rozhovory a bude zhodnoceno v roce 2006.162 Dne 3. října tak podle plánu
začala přístupová jednání s Tureckem aniž by Turecko splnilo dané podmínky.
Dne 24. ledna 2006 představilo Turecko tzv. Akční plán pro Kypr, jehož
harmonogram obsahoval sadu jednání pod záštitou OSN zakončených nejpozději
v červnu 2006. Akční plán počítal s plnou implementací Ankarského protokolu a také s
tím, že Kyperská republika by na oplátku otevřela své přístavy a letiště pro potřeby
160
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tureckokyperské komunity.163 Představitelé Evropské unie návrh přivítali, ale znovu
připomenuli turecké závazky vůči EU i samotnému Kypru. Kyperští Řekové plán
odmítli, protože podle jejich názoru porušoval rezoluce RB OSN 541 a 550, které
neuznávají TRNC. Letiště a přístavy nemůže spravovat ilegální státní uskupení.164
Přístupové rozhovory s Tureckem probíhaly podle stanoveného harmonogramu.
V listopadu 2006 dala Evropská rada Turecku ultimátum, aby splnilo závazky plynoucí
z podpisu Ankarského protokolu do 6. prosince 2006, jinak budou v prosinci na
summitu Evropské rady rozhovory přehodnoceny. Evropská komise 29. listopadu 2006
doporučila přerušit rozhovory s Tureckem v osmi ze 35 kapitol.165
Dne 7. prosince 2006 Turecko vystoupilo s návrhem, že otevře řeckokyperskému
obchodu pouze jeden přístav a jedno letiště na jeden rok za podmínky, že totéž bude
uplatněno vůči severní části ostrova ze strany Kyperské republiky. V návaznosti na
návrh 11. prosince Výbor pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy rozhodl, že tento
návrh není dostatečný a doporučil s Tureckem částečně zmrazit rozhovory.166 Bruselský
summit konaný 14 - 15. prosince doporučení přijal.167

163

Turkey’s new Cyprus proposal (Full text): Action plan on lifting of restrictions in cyprus. Abhaber,

24. 1. 2006. Dostupné z WWW: http://www.abhaber.com/news_page.asp?id=2189, 20. 4. 2007.
164

Recent Developments in the Cyprus Problem: Developments (January – March 2006). Press and

Information Office of Republic of Cyprus. Dostupné z WWW:
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/6E51478AB2127EA3C2256D6D001DEC39?OpenDocument
#7, 20. 4. 2007.
165

Tyto kapitoly se týkají finančních služeb, zemědělství a rozvoje venkova, rybářství, dopravy, celní

unie, vnějších vztahů, volného pohybu zboží, volného poskytování služeb. Commission presents its
recommendation on the continuation of Turkey’s accession negotiations. Europa, 29 November 2006.
Dostupné z WWW:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1652&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en, 20. 4. 2007.
166

Finland’s EU Presidency: EU foreign ministers agreed on partial freeze of Turkey's membership talks.

Prime Minister’s Office, Finland, 11 December 2006. Dostupné z WWW:
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko50/en_GB/1165866274490,
20. 4. 2007.
167

Presidency Conclusions: Brussels European Council 14/15 December 2006. Brussels: Council of

European Union, 17 February 2007. Dostupné z WWW:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf, 20. 4. 2007.

- 47 -

Bakalářská práce

Kyperská otázka v kontextu evropské integrace

V lednu roku 2007 se mezi Kyperskou republikou a Tureckem rozhořel spor o
těžbu ropy a zemního plynu ve východním Středomoří. Dne 17. ledna podepsala
Kyperská republiku dohodu s Libanonem o podmořské hranici a jejím možném
budoucím využití pro těžbu ropy. Podobnou smlouvu uzavřel Kypr již rok předtím
s Egyptem. Kyperští Turci reagovali podrážděně, protože podle jejich názoru
řeckokyperská komunita nemá právo podepisovat smlouvy jako by reprezentovala celý
ostrov. Kyperská vláda se o celém případu odmítla bavit. Odhaduje se, že podmořské
zásoby ropy v oblastech jižně od ostrova mohou dosáhnout až osmi miliard barelů.168
Dne 29. března 2007 dění v tureckých přístupových rozhovorech pozitivně
postoupilo. Byla otevřena druhá kapitola přístupových jednání, kapitola 20 o průmyslu a
obchodní politice, aniž by Turecko v otázce Kypru ustoupilo.169 Pozastavení jednání ve
výše zmíněných osmi kapitolách nebylo již dále projednáváno a trvá.
Turecko – kyperské vztahy v minulosti také zásadně ovlivnily vytváření
evropských Sil rychlé reakce a zavinily jejich zdlouhavé a problematické schválení. Do
problematiky byla zapojena Evropská unie, NATO, Turecko (člen NATO), Řecko (člen
obou těchto organizací) a Kypr (tehdy nezapojen ani do jedné z organizací, nyní člen
EU), jehož otázka celý spor vyvolala. Evropská unie vyjednávala s NATO o spolupráci
na poli obranné a bezpečnostní politiky a o možnosti využívat plánovací a logistické
prostředky NATO. Do Sil rychlé reakce měl být zahrnut i Kypr, k čemuž mělo Turecko
i Řecko jasné výhrady. Obě země se obávaly o své strategické zájmy ve východním
Středomoří. Řecko požadovalo zapojení Kypru, protože chtělo vyrovnat doposud
silnější postavení Turecka při vojenských akcích. Turecko naopak neschvalovalo
zapojení Kypru, tedy možnost budoucího zásahu Sil rychlé reakce do kyperského
problému. Kodaňský summit EU v prosinci 2002 a paralelní setkání Rady
Severoatlantické aliance v Bruselu přinesly ze sporu východisko. Členové Evropské
unie přesvědčili Řecko i Kypr, aby přistoupily na řešení, že země, které nejsou členy
NATO a ani se nepodílejí na programu Partnerství pro mír, se nebudou účastnit
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vojenských akcí. Rozhodnutí se týkalo Malty a především Kypru. Tyto státy jsou do
Evropské bezpečnostní a obranné politiky integrovány pouze politicky.170
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Závěr
Kyperská otázka je dlouhodobě trvající problém, který ovlivňuje činnost a
politiku Evropské Unie. Na ostrově Kypr žijí dvě etnika, kyperští Řekové a kyperští
Turci. Ostrov získal nezávislost na Velké Británii v roce 1960. Přestože byla vytvořena
Kyperská republika, kyperští Řekové a Kyperští Turci si nikdy nevytvořily vědomí
společné identity či národního cítění. Velkou měrou za to mohly zainteresované státy,
Velká Británie, Řecko a Turecko. Spory mezi kyperským obyvatelstvem a politickými
reprezentacemi narůstaly a vyústily v otevřené vojenské střety, které skončily roku 1974
tureckou intervencí na ostrově. Intervence rozdělila ostrov na dvě části a toto rozdělení
trvá dodnes.
Jak OSN tak Evropská unie přispěly ke snahám o vyřešení kyperského problému
a sjednocení ostrova. Rozhovory o poslední plánu OSN, Annanově plánu, probíhaly na
pozadí přístupových rozhovorů Kyperské republiky a Evropské unie. Přístupový proces
měl na jednání o Annanově plánu pozitivní vliv. EU snahy OSN plně podporovala a do
závěru jednání se aktivně zapojila, aby sladila plán OSN a budoucí členství Kypru v
Unii. Nicméně Annanův plán selhal a nebyl v ostrovním referendu v dubnu 2004 přijat
jeho kyperskořeckým odmítnutím. 1. května 2004 vstoupila Kyperská republika do
Evropské unie nesjednocená. Právně vstoupil celý ostrov, ale fakticky pouze jeho
řeckokyperská mezinárodně uznávaná část. Od vstupu uplynuly už tři roky, aniž by ny
Kypru bylo dosaženo dohody. Úspěch dalších snah o vyřešení kyperské otázky
nemůžeme v dohledné době očekávat.

Vliv Evropské unie na kyperskou otázku byl dlouhou dobu pozitivní, díky
motivaci, kterou potenciální členství v Evropské unii přineslo. Obě kyperské komunity
se snažily dosáhnout konsensu. Když ale Evropská unie slevila ze svých požadavků a
vstup Kyperské republiky do EU již nebyl podmíněn vyřešením kyperského problému,
motivace k dohodě na řeckokyperské straně poklesla. Tento krok Evropské unie, který
měl na řešení kyperské otázky negativní dopad, byl způsobem hrozbou Řecka o
zablokování celého rozšíření v roce 2004.
Kyperský problém je dnes spolu s kyperským členstvím součástí Evropské unie.
Přispění EU k řešení kyperské otázce leží zejména ve sféře ekonomické. Evropská unie
poskytuje oběma částem ostrova finanční pomoc, která zlepšuje celkovou situaci na
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ostrově a zejména situaci v zaostalé severní tureckokyperské části. Unie také financuje
mezikomunitní projekty, které pomáhají kyperské Turky a kyperské Řeky sblížit.
Členství v Evropské unii Kypru přineslo bezpečnost, prosperitu a stabilitu, které
přispějí k vyřešení kyperského problému. Evropská unie v sobě kombinuje různé úrovně
politického uspořádání, stejně jako různé stupně národnostního cítění, a tím může
pomoci ke zmírnění národnostního konfliktu, který Kyperskou republiku od jejího
založení provází.
Vstup Kyperské republiky do EU změnil mezinárodní vnímání kyperské otázky,
která je nyní s touto institucí spjata a všechny další snahy o její řešení bude nutné
rozvíjet za účasti a souhlasu Unie.
Evropská unie kyperský problém změnila tehdy, když spojila otázku tureckého
členství v EU s kyperským problémem a přijetí podmiňuje jeho vyřešením Nedá se
očekávat, že by Unie své stanovisko změnila, tak jako u Kyperské republiky, protože
zde není žádná síla, která by ji k tomu tlačila. Turecko, na kterém je tureckokyperská
komunita závislá, má motivaci pro učinění dalších pozitivních kroků v kyperské otázce.
Navíc je to ona, kdo bude mít hlavní slovo v klíčové otázce stažení tureckých vojsk z
Kypru. Přestože Turecko podporuje sjednocení Kypru, Evropské unii se prozatím
nepodařila donutit tureckou vládu k implementaci Ankarského protokolu.
Kyperské členství v EU přineslo velké výhody zejména pro kyperské Řeky.
Řeckokyperská komunita nyní není ke sjednocení ostrova motivovaná. U kyperských
Turků, kteří legálně vstoupili do EU ale fakticky zůstali vně, motivace ke sjednocení
stále trvá. I když kyperskoturecká komunita fakticky členem EU není, jejich právní
přítomnost v Unii s sebou nese výhled, kudy by se další řešení kyperské otázky mělo
ubírat.
Obě ostrovní komunity pomalu postupují v řešení klíčových otázek jako jsou
majetkové spory, či zmizelé osoby z let 1963 – 1974. Od roku 2003 je možné zelenou
linii přejít. Tím se pro kyperské Řeky i Turky otevřela možnost kontaktu a sblížení mezi
komunitami. Průzkum veřejného mínění OSN v 2007 zjistil, že pro většinu populace
obou částí ostrova je rozdělení Kypru největším problémem kyperské společnosti.
Většina by federální uspořádání budoucího státu akceptovala.171

171

The UN in Cyprus: An Inter-communal Survey of Public Opinion by UNFICYP. February 2007.

Dostupné z WWW: http://www.unficyp.org/survey%202007/Survey2007ENG.pdf, 20. 4. 2007.
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Stále ale v kyperské otázce zůstávají problémy, které nejsou řešeny. Problémy
spojené s přítomností turecké armády a tureckých osadníků na severu ostrova, kterou
řeckokyperská komunita vnímá jako značnou hrozbu, nebo absence možnosti přímého
obchodu s tureckokyperskou částí Kypru a fungování tureckokyperských letišť a
přístavů.
Dalším přispěním Evropské unie k vyřešení kyperské otázky bude soustavný
politický dialog s oběma komunitami a finanční podpora, která pomůže severokyperské
komunitě ekonomicky se vyrovnat kyperským Řekům a tím odstranit další překážku
sjednocení. V nedávné době se objevily návrhy na začlenění severokyperských univerzit
do evropských programů na podporu vzdělávání, či začlenění severokyperských
přírodních rezervací pod program Evropská příroda 2000. Dále se také apeluje na
uznání tureckého jazyka oficiálním jazykem EU. Tento krok by zjednodušil komunikaci
evropských institucí a severní části ostrova.
Zavedení přímého obchodu se severní částí Kypru, otevření tureckokyperských
přístavů a uznání Kyperské republiky Tureckem jsou z hlediska dalšího sbližování
Evropské unie a Turecka možné, za předpokladu, že v řeckokyperské části v
budoucnosti dojde k výměně na postu prezidenta a změně ve vládě.

Každá budoucí snaha o vyřešení kyperského problému musí mít na paměti
členství ostrova v Evropské unie. Vracet se ke kyperské ústavě a smlouvám z roku 1960
není v tomto směru konstruktivní. Bizonální, bikomunální federace se jeví
s přihlédnutím k dlouhotrvajícímu rozdělení jako optimální řešení, které by získalo
podporu většiny Kypřanů.
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Summary
Cyprus is an important strategic island in the Eastern Mediterranean sea with
two major ethnic communities living there. Cypriot Greeks and Cypriot Turks gained
independence on Great Britain in 1960 and created Republic of Cyprus. Even though
they establish one country, they have never gained any sense of common society and
identity. Problems evolved soon and they ended in open civil and army clashes on the
island between two communities. In 1974 Turkish troops intervened on the island and
divided Cyprus on two parts. The division lasts up to this day.
Both United Nations and European Union contributed to the endeavors to
Cyprus’s reunification. The talks about the last UN plan called the Annan plan were
held against the background of the EU – Cyprus accession talks that have a positive
impact on the UN proceedings. Nevertheless the Annan plan failed to be adopted by
Cyprus referendums in April 2004. In consequence of that, Cyprus entered into the EU
divided on 1st May 2004. Whole Island has been integrated to the Union in legal terms,
but just the Cypriot Greeks de facto joined the EU. Yet, many people thought the EU
will improve the situation on the island and solve the problem. However, three years
passed so far and the resolution of the Cyprus question seems to be far away.
This bachelor thesis focuses on the involvement of the EU in the Cyprus conflict
with the respect to the UN approach to the island which influenced the EU relations
with Cyprus and vice versa. It describes the historical roots of the Cyprus problem and
the initial engagement of the UN in the conflict since the division of the island in 1974.
The central attention of my dissertation is directed towards the development of the EU –
Cyprus relations, accession process and towards the Cyprus membership in the EU. The
thesis also explains the functioning of the both parts of island within the European
Union and it explores the Turkish dimension of Cyprus question. The crucial questions
are „what was the contribution of the EU to resolve the Cyprus question and how the
EU changed the Cyprus question? “
The EU incentives are economical. The EU promised to both communities a
great amount of financial aid to improve the complex situation on the island and the
situation of the Turkish Cypriot‘s part and to the reconciliation of Turkish and Greek
Cypriots throughout bi-communal projects. The EU membership provides the island
with security, prosperity and stability that can contribute to the formulation and
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implementation of the Cyprus problem settlement and the ultimate eradication of the
underlying conflict between the two peoples.
The EU has changed the context of Cyprus question for the first time, when it
connected the Cyprus question with Turkey’s aspiration to join the Union. Owing to the
dependence of the Turkish Cypriots on the Turkish support, this was an important
element in the change of the Turkish Cypriots positions on the Cyprus problem.
However the EU hasn’t gained over Turkey to implement the Ankara’s protocol and to
recognize the Republic of Cyprus.
EU’s membership is a strong advantage for the Cypriot Greeks. Once they are in
the Union, there will not be a vigorous pursuit of Cyprus reunification. The EU failed
when it remove the criteria of Cyprus problem solution prior to the republics accession
to EU. On the other hand, the legal EU’s membership of the Cypriot Turks shows
prospects for further development in the future settlement of Cypru question. The two
communities on the Cyprus island are slowly progressing on the reconciliation of the
key disputes, such as property, missing persons. The green line has been penetrable
since 2003, so Cypriot Greeks and Cypriot Turks may travel across the island. The UN
public opinion survey in 2007 has found out, that the federal solution is acceptable for
the majority from both of Cypriots communities. However, there are other disputes,
which are not moving ahead, such as presence of Turkish army in the North of the
island which Greeks Cypriots view as a threat, the absence of direct trade with the north
part of Cyprus and opening of Turkish Cypriots Ports and Airports. European Union’s
next incentive will be in political dialog with both communities and in long term in
Turkish Cypriots direct trade allowance and Turkish recognition of Republic of Cyprus.
All things considered, we must acknowledge that EU has showed its weakness in
solution of the Cyprus problem, but at the same time it presents future path for
reunification process, which will benefit from the Cyprus EU membership impact on
both communities and the EU rapprochement with Turkey.
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Přílohy
Příloha č. 1: Kypr – Etnické rozložení obyvatelstva: srovnání rok 1960 a 1999
(mapa)

Příloha č. 1 ukazuje rozmístění obyvatelstva na ostrově Kypr v roce 1960 a
v roce 1999 podle etnické příslušnosti.
V mapě znázorňující situaci v roce 1960 jsou tmavězeleně zakreslené oblasti
s tureckým osídlením, světlezeleně oblasti s většinovou tureckou populací, oranžově
zóny s řeckou populací a žlutě s většinovým řeckým osídlením.
Na mapě se stavem z roku 1999 je zeleně zakreslena kyperskoturecká populace,
oranžově řeckokyperská populace. Pyla je město se smíšeným osídlením obou etnik.
U obou map jsou fialově zakresleny oblasti britských vojenských základen
Akrotiri vlevo a Dekelia vpravo.

Zdroj: RICHARTE, Marie-Pierre. La Partition de Chypre. Étude géopolitique en
Méditerranée. Thèse de doctorat. Paris IV. 1995
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Příloha č. 2: Kypr – současný stav (mapa)

Příloha č. 2 znázorňuje současný stav teritoriálního uspořádání na Kypru.
Řeckokyperskou část na jihu a tureckokyperskou část na severu odděluje zelená linie a
její nárazníkové pásmo, které je zobrazeno šedivě. Hnědě je zakresleno území britských
vojenských základen Akrotiri vlevo a Dekelia vpravo.

Zdroj: Cyprus. CIA - The World Factbook.
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Příloha č. 3: Kypr – sjednocený podle Annanova plánu (mapa)

Příloha č. 3 znázorňuje hranici mezi Řeckokyperským státem na jihu a
Tureckokyperským státem na severu ostrova v rámci Sjednocené kyperské republiky
v případě schválení poslední verze Annanova plánu. Žlutě jsou vyznačeny britské
vojenské základny Akrotiri vlevo a Dekelia vpravo.

Zdroj: Basis for a Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem. 31 March
2004.
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