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Ú vod

Horké slunce, vysoká zeď náhle přetínající ulici, muži v uniformách se 

zbraní v ruce. Na straně jedné standardní atmosféra hlavního města 

řecko-kyperské Lefkosie, na straně druhé svět polorozbořených domů a 

ulic v turecko-kyperské Lefkosa. Podívaná, která je pro obyvatele 

hlavního města Kypru každodenní realitou, pro mnohé turisty 

překvapením. Kyperskou metropoli dělí tzv. zelená neboli Attilova linie, 

která probíhá celým ostrovem a vytváří z něj dvě separované části.

Téma mojí bakalářské práce jsem tedy orientovala na problematiku tzv. 

kyperské otázky, respektive na poslední snahu o její vyřešení. Kyperský 

problém rozděleného ostrova je dnes notoricky známý. Zelená linie byla 

ustavena už v roce 1964, aby pod dohledem Mírových jednotek OSN 

udržela klid v zemi rozbouřené po občanské válce; o deset let později 

byla linie ještě posílena. Na severu ostrova se v té době vylodila turecká 

armáda a postupně obsadila oblast o velikosti více než třetiny celého 

území za účelem ochrany kyperských Turků před státním převratem 

plánovaným athénskou vojenskou juntou. Rok 1974 přinesl definitivní 

rozdělení ostrova na dvě části, které bylo potvrzeno jednostranným 

vyhlášením Severokyperské turecké republiky v roce 1983. Tento stav 

v podstatě zakonzervoval podobu kyperského problému až do současné 

doby.

Jak ale samotný název práce napovídá, nebudu se primárně zabývat 

historií kyperského konfliktu. Naopak se zaměřím na poslední pokus o 

jeho vyřešení, jež byl uskutečněn v nedávné době. Moji pozornost tedy 

směřuji na referendum, které bylo na Kypru uspořádáno 24. dubna 2004 

a ve kterém veřejnost otevřeně vyslovila svoji představu o budoucnosti 

ostrova. Mým cílem je tedy zodpovědět několik otázek, které vyplývají 

z pojetí referenda jako centrálního bodu mojí bakalářské práce. Nejprve 

je nutné ukázat, jakým způsobem měl být kyperský problém urovnán, 

jaké změny by navrhované řešení přineslo a o čem vlastně kyperská
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veřejnost v rámci referenda rozhodovala. Následně je potřeba věnovat 

motivům veřejnosti, které ji vedly к tomu, že se rozhodla hlasovat 

v referendu právě tak, jak hlasovala. A v této souvislosti tedy odpovědět 

na otázku, jaké hlavní faktory působily na rozhodnutí veřejnosti.

Na základě stanovených cílů práce jsem text rozdělila do dvou hlavních 

bloků. V prvním z nich se zabývám konkrétním návrhem odborného 

týmu Generálního tajemníka OSN Kofi Annana pod názvem Konečné 

řešení kyperského problému (The Comprehensive Settlement o f the 

Cyprus Problem), který byl představen 31. března 2004. Primárně se 

zaměřuji na analýzu navrhovaného politického prostoru, který měl 

odstranit současný neuspokojivý stav mezinárodně neuznávané 

Severokyperské turecké republiky. V první řadě proto důkladně 

představím formu a podstatné rysy zamýšleného politického systému. 

Protože tvůrci plánu hledali inspiraci pro kyperský systém v jiných 

zemích světa a za nej lepší model určili Švýcarskou konfederaci, budu se 

následně zabývat důvody, jež vedly autory plánu к tomuto rozhodnutí, a 

také následky, které tato inspirace přinesla. Prostřednictvím komparace 

tedy ukážu na shody, respektive i neshody, kyperské a švýcarské reality a 

posléze na ty prvky politického systému Kypru a Švýcarska, které 

vykazují jasnou podobnost. Nakonec směřuji můj zájem к teorii 

konsociační demokracie Arenda Lijpharta, která byla popsána na státech 

s výrazně segmentovanými společnosti, přičemž jedním z nich bylo 

právě Švýcarsko. A protože se nový kyperský systém inspiroval 

švýcarským modelem a musel se vyrovnat i se segmentovanou 

společností, logicky by měl konsociační rysy obsahovat. Závěrem tohoto 

bloku proto budu zjišťovat, zdaje tomu tak i v praxi.

Druhý blok směřuji na realitu domácího a mezinárodního prostředí, ve 

kterém postupně vznikal postoj veřejnosti к navrhovanému Annanovu 

plánu. Konkrétně se proto věnuji atmosféře v řecko-kyperské a turecko- 

kyperské komunitě, sleduji jakým procházela politickým vývojem, jaké
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zahraniční vlivy na ni působily a jaké další důvody vyústily v konečný 

výsledek hlasování. Protože tlak zahraničí na Kypr byl velice podstatný, 

jednotlivě se zabývám i postoji a kroky států a aktérů, které mají 

ke kyperskému ostrovu nějakou vazbu jako státy Řecko, Turecko, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Rusko, Spojené 

státy americké a mezinárodní organizace OSN a Evropská unie.

Literatura dostupná к tomuto tématu je poměrně omezená, protože se 

jedná o časově nepříliš vzdálenou problematiku. Zcela protikladná 

situace panuje na internetové síti, která je doslova zaplavena množstvím 

článků a názorů na problematiku kyperské otázky. Co se týká literatury 

v českém jazyce, s výjimkou několika zpráv v českých médiích a článků 

v odborných časopisech, existuje několik titulů které zahrnují kyperský 

problém. Bohužel nikoli z natolik aktuálního hlediska, aby zahrnovala 

období 3. tisíciletí. Mým základním zdrojem informací pro první část 

práce byl originální dokument OSN Konečné řešení kyperského 

problému (The Comprehensive Settlement o f the Cyprus Problem) a také 

Ústava Švýcarské konfederace. К druhé části byly stěžejní novinové a 

internetové články, které přinášely neutrální a objektivní zpravodajství o 

událostech na Kypru. Co se týká internetových zdrojů bylo nutné 

zaujmout к některým příspěvkům z řad řecko-kyperských, turecko- 

kyperských, řeckých či tureckých autorů kritický přístup, protože ve 

většině případů přinášeli čistě subjektivní, emotivně naladěná a často až 

extrémně vyhrocená stanoviska.

Doufám, že se mi v rámci rozsahu práce podaří komplexně postihnout 

problematiku posledního pokusu o vyřešení dlouholeté kyperské otázky a 

zároveň náležitě zdůraznit jeho jedinečnost a důležitost. Ve hře totiž 

nebylo pouze sjednocení ostrova, ale také vstup Kypru do Evropské unie.
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1. K o n e č n é  ř e š e n í  k y p e r s k é  o t á z k y  (T h e  
Co m p r e h e n s iv e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  C y p r u s  P r o b l e m )

Na základě vymezeného tématu se v prvním bloku zaměřuji na poslední 

pokus z dílny Organizace spojených národů OSN o urovnání kyperského 

problému. Po stručnějším shrnutí obsahu dokumentu, který měl 

překlenout dlouhotrvající spor na ostrově, se budu v první řadě podrobně 

věnovat navrhovanému politickému systému, aby byla zcela evidentní 

jeho podoba a úprava mocenských vztahů mezi jednotlivými státními 

orgány a subjekty. Na základě této konkrétní charakteristiky se budu 

snažit ukázat, že navrhovaný kyperský politický systém není světovým 

unikátem, neboť má svoji analogii na území Evropy a bohatě z ní čerpá. 

Svoji pozornost tedy v druhé řadě zaměřím na souvislosti mezi Kyprem a 

Švýcarskem, abych nastínila z jakých důvodů se tvůrci plánu přiklonili 

právě к modelu Švýcarské konfederace jako vhodné alternativě pro Kypr 

a jaké konkrétní rysy švýcarského systému implementovaly do 

kyperského prostředí. V závěru tohoto oddílu se budu věnovat teorii 

konsociační demokracie Arenda Lijpharta. Tento zájem logicky vyplývá 

ze skutečnosti, že Švýcarsko je obecně přijímáno jako stát s výraznými 

konsociačními prvky. A pokud mu byla svěřena role modelu pro nový 

kyperský systém, musí se i něm zákonitě tyto charakteristické rysy 

projevit.

1.1 O b s a h  d o k u m e n t u  A n n a n o v a  p l á n u  p r o  K y p r

Dokument, plným názvem Konečné řešení kyperského problému (The 

Comprehensive Settlement o f the Cyprus Problem), spatřil světlo světa 

v definitivní podobě 31. března 2004. O jeho vznik se zasloužil tým 

odborníků pracujících pod záštitou Generálního tajemníka OSN Kofiho 

Annana. Jedná se o rozsáhlý spis, který včetně všech dodatků a příloh 

zabírá 9 tisíc stran. Nejpodstatnější témata jsou pro lepší orientaci shrnuta
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v dokumentu o necelých 2 stě stranách. Cílem Annanova plánu je snaha 

urovnat vztahy mezi řecko-kyperskou a tureckou-kyperskou komunitou a 

zároveň objektivně nastavit podmínky vzájemného soužití, jež by byly 

přijatelné pro obě různorodé společnosti. To vše za účelem sjednocení 

ostrova, který by se jako celek stal členským státem Evropské unie. 

Obsah souhrnného dokumentu je rozdělen do šesti základních bloků, 

které stanovují fundamentální rysy systému.

První blok Zakládající smlouva1 (Foundation Agreement) koncentruje 

stěžejní myšlenky celého plánu, a proto zabírá zhruba tři čtvrtiny náplně 

dokumentu. Zakládající smlouva je složena z jednotlivých tématických 

okruhů, které přednostně řeší vnitropolitické záležitosti. První oddíl 

Ústava Sjednocené republiky Kypru (Constitution o f the United Cyprus 

Republic) vykresluje podobu politického systému nového státu, zahrnuje 

i jeho geografické vymezení, určení státní symbolů jako jsou státní vlajka 

a hymna a v neposlední řadě i Listinu lidských práv a základních svobod, 

(viz kapitola 1.2) Dále ponechává prostor pro přesné znění ústavních 

zákonů, federálních zákonů a také dohod federální vlády s jednotlivými 

konstitutivními státy o vzájemné spolupráci. Tato témata mají být 

doplněna po zahájení účinnosti této smlouvy. Podobně má být včleněn i 

seznam mezinárodních smluv a dokumentů, ke kterým se sjednocený 

Kypr zaváže. Velice důležité otázky, které zasahují přímo do 

každodenního života obyvatelstva, jsou obsaženy v následujících 

oddílech Územní opatření (Territorial Arrangements) a Ošetření škod na 

majetku způsobených událostmi od roku 1963 (Treatment o f Property 

affected by Events since 1963). Územní a majetkové vyrovnání 

představuje skutečně citlivé místo vzájemných řecko-kyperských a 

turecko-kyperských vztahů a dodnes negativně ovlivňuje koexistenci 

komunit. Proto plán věnuje této problematice náležitou pozornost. 

Volnou návaznost tématu tvoří další oddíl, který ustavuje tzv. Komisi pro

1 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A.
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usmíření (Reconciliation Commission). Již z jejího samotného názvu je 

patrné, že tvůrci plánu zde vyzdvihují potřebu odbourat vzájemné 

animosity pramenící ze znesvářené minulosti. Účelem Usmiřovací 

komise je tedy snaha po dosažení porozumění, tolerance a vzájemného 

respektu mezi oběma komunitami. Nástroje, které má komise к dispozici, 

jsou podpora vzájemného dialogu a také tvorba určitých doporučení pro 

federální vládu a vlády konstitutivních států týkajících se vzájemného 

pochopení odlišného pohledu na minulost, výuky oficiálních jazyků 

řečtiny a turečtiny na středních školách apod. Celý první blok uzavírají 

ustanovení, která by byla provedena v případě uplatnění tohoto plánu 

v praxi. Konkrétně se jedná o oznámení nového uspořádání sjednoceného 

Kypru Organizaci spojených národů, Radě Evropy a v neposlední řadě 

Evropské unii. Na základě tohoto kroku by se členství Sjednocené 

kyperské republiky ve jmenovaných organizacích vztahovalo i na dosud 

separovanou a izolovanou turecko-kyperskou část ostrova.
r  r  '  o  2

Druhý blok s názvem Ústavy konstitučních států (Constituent State 

Constitutions) je zformován ze dvou příloh, Ústavy Řecko-kyperského 

státu a Ústavy Turecko-kyperského státu. Podle federální konstituce mají 

oba státy právo na samostatnou tvorbu svých domácích ústav bez zásahu 

z centra, a proto i zde je ponecháno volné místo pro pozdější doplnění 

textu.

Třetí blok Annanova dokumentu představuje Smlouva o záležitostech 

týkajících se nových poměrů na Kypru (Treaty on matters related to the 

new state o f affairs in Cyprus). Předmětem jejího zájmu je urovnání 

vztahů mezi novou kyperskou republikou a státy Řeckem, Tureckem a 

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Do této doby 

fungovaly vzájemné vztahy na základě Curyšsko-londýnských dohod 

z roku 1959, které v rámci tří základních dohod: Dohoda o založení 

(Treaty o f Establishment), Garanční dohoda (Treaty o f Guarantee) a

2 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, B.
3 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, C.
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Spojenecká dohoda (Treaty o f Aliance) stanovily podmínky pro existenci 

sjednocené Kyperské republiky vyhlášené v roce 1960. Stěžejní 

problematikou třetího bloku jsou svrchovaná území Velké Británie 

sloužící pro provozování vojenských základen ve dvou řecko-kyperských 

oblastech Akrotiri-Episkopi-Paramali a Dhekelia-Pergamos-Ayios 

Nikolaos-Xylophagou4. Velká Británie se v Annanově plánu zavazuje 

к odstoupení určité části teritoria z obou vojenských základen, které jsou 

geograficky přesně vymezené v přiložených mapách, а к předání tohoto 

území pod plnou svrchovanost Kyperské republiky. Suverenita Velké 

Británie na ostrově je tedy ponechána v rámci zmenšených Svrchovaných 

základen Akrotiri a Dhekelia (Sovereign Base Area o f Akrotiri and 

Sovereign Base Area o f Dhekelia). Zároveň plán přiznává Velké Británii 

plná přístupová práva do vod přilehlých к vojenským základnám a 

dokonce i do vod přilehlých ke kyperskému území v důsledku teritoriální 

změny základny Dhekelia, která by se odstoupením pobřežní oblasti 

rozpadla ze dvou na tři části, dvě pobřežní a jednu vnitrozemskou. 

Významnou součástí třetího bloku je i dodatek o složení, vybavení, 

rozmístění a aktivitách řeckých a tureckých vojenských kontingentů. 

Dokument velice podrobně stanovuje limity pro přítomnost vojsk na 

ostrově. Cílem těchto opatření je demilitarizace ostrova. Řecko-kyperské 

a turecko-kyperské vojenské síly mají být po čtyřech omezujících fázích 

zcela rozpuštěny a již zmiňované řecké a turecké vojenské jednotky 

významně omezeny. Plán jejich působnost přísně teritoriálně omezuje na 

konstitutivní stát, ke kterému jednotky národnostně náleží. V jeho 

hranicích povoluje existenci maximálně šesti vojenských zařízení a tří 

výcvikových středisek. Každý kontingent navíc musí splňovat 

množstevní normu jak povolených zbraní a vojenského vybavení, tak 

počtu členů armády. Armádě je navíc uložena povinnost informovat 

o svém stavu druhý konstitutivní stát, federální vládu a Organizaci 

spojených národů.

4 The Zurich and London Agreements, D.
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V pořadí čtvrtých blokem je Návrh přizpůsobující podmínky vstupu 

Sjednocené republiky Kypru do Evropské unie5 (Draft Act o f Adaptation 

o f the terms o f accession o f the United Cyprus Republic to the European 

Union), v jehož rámci přijímá Komise EU akt sjednocení ostrova ve 

společný stát a vyslovuje podmínky pro začlenění Sjednocené kyperské 

republiky do svých struktur. Tyto podmínky jsou primárně plně 

slučitelné se základní linií Evropské unie, tedy s principy svobody, 

demokracie, respektem pro lidská práva, základní svobody a právní řád. 

Komise zdůrazňuje bezpodmínečnou politickou rovnost mezi oběma 

konstitutivními státy a zároveň i ochranu nastolené rovnováhy. V této 

souvislosti vyzdvihuje potřebu snížení ekonomických rozdílů mezi 

bohatším jihem a chudým severem. A právě proto se Komise znovu 

odvolává na slib poskytnutí finanční rozvojové pomoci pro turecko- 

kyperský stát. Řešena je také problematika majetku a bydliště 

kyperských občanů. Komise stanovuje povinnost každého státu zajistit si 

po uplynutí 191etého přechodného období udržení alespoň dvou třetin 

obyvatel hovořících mateřským jazykem. Dále umožňuje i přesídlení 

řeckých a tureckých občanů z mateřských států na ostrov v takovém 

množství, aby nepřesáhlo 5% hranici celkové populace daného státu. 

Závěr bloku je věnován technickým parametrům o zastoupení a účasti 

Sjednocené kyperské republiky na půdě Unie. Kyperská reprezentace 

v Evropském parlamentu má být vyjádřena na základě proporcionality 

mezi konstitutivními státy s tím omezením, že každý konstitutivní stát 

musí obsadit minimálně třetinu ze všech kyperských křesel. Pro 

zrovnoprávnění reprezentantů Turecko-kyperského státu s ostatními je 

mezi oficiální jednací jazyky Evropské unie zařazena i turečtina.

Postavení republiky v mezinárodních vztazích je věnován pátý blok pod 

názvem Záležitosti předkládané Radě bezpečnosti Organizace spojených 

národů na rozhodnutí6 (Matters to be submitted to the United Nations

5 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, D.
6 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, E.



Security Council fo r  Decision). Členství sjednocené kyperské republiky 

v OSN je podmíněno zákazem uzavření jakýchkoliv jednostranných 

dohod či smluv jednoho z konstitutivních států, které by znamenaly 

vytvoření unie s jiným státem nebo rozdělení federálního kyperského 

státu. Rada bezpečnosti OSN stejně jako Evropská komise klade velký 

důraz na naprostou politickou rovnost obou kyperských národností a 

rovnoprávný status konstitutivních států. Neméně důležitou otázkou je i 

bezpečnost ostrova, která je vyřešena zákazem dodávek a zásobování 

zbraní a také pobytem Mírových jednotek OSN na ostrově. Jejich mandát 

plán vymezuje pouze na kontrolu nad zaváděním a dodržováním 

stanovených podmínek v Zakládající smlouvě s důrazem na monitoring 

politického vývoje, na provádění územních opatření, odzbrojení a 

vyrovnání řecko-kyperských a turecko-kyperských vojenských a 

policejních sil.

Poslední blok s názvem Opatření přijatá během měsíce dubna 20047
o

(Measures to be taken during April 2004) taxativně vyjmenovává kroky 

nutné к tomu, aby bylo vůbec možné uspořádat referenda, ve kterých 

kyperská veřejnost rozhodne o budoucnosti plánu, a aby po případném 

kladném výsledku mohla vejít v platnost předešlá ustanovení dokumentu.

1.2 N a v r h o v a n ý  p o l it ic k ý  s y s t é m  S p o j e n é  K y p e r s k é  r e p u b l ik y

Základním zdrojem nového kyperského politického systému je Ústava 

Spojené kyperské republiky (Constitution o f The United Cyprus 

Republic). Její obsah je obdobou konstitucí, které běžně fungující 

v západních liberálních demokraciích. Stanovuje základní charakter 

kyperského státu, vymezuje kompetence a funkce jednotlivých státních 

institucí a orgánů, samozřejmě nezapomíná na základní práva a svobody.

7 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, F.
8 Jedná se především o technické záležitosti jako jsou: příprava budov pro konání 
referenda, určení federálního majetku, návrhy konkrétních osob na čelní funkce ve 
státu, stanovení struktury a počtu pracovníků federální vlády atd.
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1.2.a Decentralizace moci

Sjednocená kyperská republika je definována jako federální stát, který je 

nezávislý, svrchovaný a disponuje jednotnou právní subjektivitou9. Jako 

federace se skládá ze dvou vzájemně rovnocenných konstitutivních států, 

řecko-kyperského a turecko-kyperského. Oba tyto státy mají právo 

samosprávy v rámci svých teritoriálních hranic a v rámci principů 

stanovených federální ústavou10. Konstitutivním státům je tedy zaručena 

rovnost, územní celistvost, bezpečnost a dodržování ústavního pořádku. 

Mantinely jejich moci jsou určeny funkcemi a kompetencemi federální 

vlády, které jsou definovány ústavou.

Federální vládě je uložen výkon legislativy a exekutivy v oblastech":

■ mezinárodní vztahy, uzavírání mezinárodních smluv, obranná

politika a vztahy s Evropskou unií;

fungování Centrální banky, včetně vydávání peněz, provozování 

měnové politiky a regulace bankovnictví;

« federální finance, včetně rozpočtu a nepřímých daní;

« přírodní zdroje, včetně vodních zdrojů;

« meteorologie, letectví, námořní plavba, kontinentální šelfy a

teritoriální vody Spojené kyperské republiky;

■ komunikace, včetně poštovní, elektronické a telekomunikace;

■ kyperské občanství a problematika imigrace, včetně vydávání pasů, 

poskytování azylu, deportací a vydávání stíhaných osob;

- boj s terorismem, obchodem s drogami, praním špinavých peněz a 

s organizovaným zločinem;

■ udělování milosti a amnestie;

- ochrana duševního vlastnictví, stanovení váhy a míry;

■ ochrana starověkých památek.

9 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part 1, Article 1.
10 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part I, Article 2.
11 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Article 14.
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Funkce a kompetence konstitutivních států jsou definovány negativně a 

směřují tedy do oblastí, které nespadají do svrchovanosti vlády 

federální12. Jmenovitě je třeba zmínit následující:

■ primární trestní jurisdikce nad porušením federálního zákona, pokud 

tato soudní pravomoc není vyhrazena pro Nejvyšší soud;

■ policie jednotlivých států, jež funguje pouze v mezích státních hranic 

a nezasahuje do funkcí federální policie a kolektivního orgánu 

Společné vyšetřovací agentury;

- rybolov a zemědělství, které jsou jmenovitě vyňaty z federální oblasti 

přírodních zdrojů;

■ částečně oblast mezinárodních vztahů, neboť státy mají právo na 

konzultaci v oblastech svého zájmu a poskytnutých kompetencí od 

federální vlády, v oblasti obchodu a kultury mohou dokonce 

samostatně uzavírat smlouvy slučitelné s federální politikou a 

členstvím Kypru v Evropské unii; dále mohou konstitutivní státy 

udržovat kontakt se zahraničními vládami buď na základě 

zprostředkovaného kontaktu kyperským federálním ministerstvem

zahraničí nebo přímým kontaktem s níže postavenými reprezentacemi
• • 11států (např. na úrovni konstitutivní vlády jiného federálního státu);

• částečně oblast vztahů s Evropskou unií, v rámci které mohou

konstitutivní státy působit v oblastech svého zájmu a ovlivňovat

formulaci kyperské politiky.

Konstitutivním státům je ještě uděleno právo koordinovat či 

harmonizovat svoji politiku a legislativu vzájemně mezi sebou nebo 

s federální vládou a to v různých oblastech14, např. v rámci turistiky, 

ochrany životního prostředí, rybolovu a zemědělství, průmyslu a 

obchodu, vzdělání a sportu, zdraví, sociálního zabezpečení, rodiny 

a společnosti a podobně.

12 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Article 15.
13 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Article 18.
14 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Article 16.
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Na základě těchto ukazatelů je možné dospět к přesvědčení, že Ústava 

Spojené kyperské republiky skutečně vymezuje federaci 

s decentralizovanou mocí, protože splňuje základní kritérium rozdělení 

moci mezi centrální federální vládu a vlády jednotlivých konstitutivních 

prvků. Zároveň vystihuje i další stěžejní rysy federativního uspořádání15:

- Mezi všemi úrovněmi moci, ať už federální vlády či 

konstitutivních států, nevytváří vztah podřízenosti, neboť 

kompetence vlád jsou naprosto zřetelně určeny tak, že se 

nepřekrývají a fungují paralelně vedle sebe ve vzájemném 

souladu.

• Decentralizace moci je zdůrazněna teritoriálním vymezením 

jednotlivých konstitutivních prvků federace, tedy vytyčením 

přesné geografické hranice mezi Řecko-kyperským a Turecko- 

kyperským státem.16

Složení dvoukomorového parlamentu zaručuje zastoupení 

reprezentantů pocházejících z obou států na federální úrovni, (viz 

kapitola 1.2.b)

■ Nová kyperská ústava dodržuje i poslední rys federace, kterým je 

právo konstitutivních států podílet se na úpravách federální 

ústavy a právo měnit vlastní ústavy bez zásahu centra, 

samozřejmě pouze za předpokladu, že zamýšlené reformy jsou 

slučitelné se zněním federální konstituce.

1.2.b Rozložení moci a podoba legislativy, exekutivy a jurisdikce

> Zákonodárná moc17

Na federální úrovni je zákonodárná moc svěřena do rukou 

dvoukomorového Parlamentu (The federal Parliament), který se skládá

15 Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie. Praha, Portál 2002. s. 193.
16 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex VI, Attachment 1.
17 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part V, Section A.
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z Poslanecké sněmovny a Senátu. Obě komory mají shodný počet 

čtyřiceti osmi členů a pětileté funkční období, ale liší se v proporcionalitě 

vyjadřující zastoupení konstitutivních států. Zatímco Senát je tvořen 

stejným počtem senátorů z každého státu (tedy po dvaceti čtyřech), počet 

zástupců v Poslanecké sněmovně určuje kvantitativní poměr občanů mezi 

státy s tím, že méně lidnatý stát má jako minimum ústavně zajištěnou 

jednu čtvrtinu křesel (tedy dvanáct). Na základě ochrany práv menšin 

mají maronitské, latinské a arménské minority nárok na reprezentaci 

svých zájmů prostřednictvím alespoň jednoho vlastního poslance.

Primární pravomocí Parlamentu je pravomoc legislativní, tedy 

schvalování a přijímání návrhů zákonů. Běžný schvalovací proces je 

úspěšný při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců a jedné 

čtvrtiny přítomných senátorů z obou konstitutivních států. Při 

výjimečných situacích, které jsou taxativně vyjmenovány Ústavou jako 

např. ratifikace mezinárodních smluv, schvalování federálního rozpočtu 

atd., je к úspěšnému přijetí zákona potřeba tzv. speciální většina (special 

majority), která vyjadřuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných 

poslanců a dvou pětin všech senátorů z každého konstitutivního státu. 

Mezi další pravomoci Parlamentu patří ratifikace mezinárodních smluv, 

volba a kontrola exekutivního orgánu Prezidentské rady a schvalování 

federálního rozpočtu.

Z takto nastavených podmínek je tedy možné odvodit, že žádná z komor 

nedominuje nad druhou větším množstvím pravomocí, ale podílejí se na 

výkonu své moci rovným dílem.

> Výkonná moc18

Federální exekutivní moc je vtělena do orgánu Prezidentské rady (The 

Presidential Council), ve které zasedá šest členů s hlasujícím právem. Na 

základě rozhodnutí Parlamentu může být rozšířena ještě o tři další členy, 

kteří hlasovací právo nemají, nicméně ve všech dalších ohledech, např.

The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Section B.
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předkládání témat к jednání, jsou rovnocennými partnery. Celá 

Prezidentská rada je volena parlamentem z jeho vlastních řad na dobu 

pěti let. Po jmenování do funkce je okamžitě ukončena jejich činnost 

v parlamentě, protože současný výkon legislativní a exekutivní funkce je 

neslučitelný. Podoba Prezidentské rady musí opět proporčně odpovídat 

poměru mezi počtem občanů jednotlivých států federace a zároveň 

ústavní danosti, která zaručuje každému z nich nejméně jednu třetinu 

hlasujících členů (dva členy) a jednu třetinu členu bez hlasu (jeden člen).

Výsledky jednání Prezidentské rady mají podle Ústavy vznikat na 

základě vzájemného konsenzu a porozumění. V případech, kdy je shoda 

zcela vyloučena, má rozhodnutí vzejít z nadpoloviční většiny přítomných 

členů s hlasovacím právem, přičemž je nutné, aby z každého 

konstitutivního státu byl zastoupen minimálně jeden člen Rady. Tímto 

mechanismem je ošetřena možnost přehlasovaní jednoho ze států 

v oblasti, kterou považuje za svůj životní zájem, a zabraňuje tak 

případnému konfliktu mezi konstitutivními státy.

V čele exekutivního orgánu stojí prezident a viceprezident jako jeho 

zástupce. Do této funkce jsou zvoleni prostřednictvím společné 

kandidátky jednotlivými členy Prezidentské rady. I v tomto případě platí 

nařízení, že prezident musí zastupovat jiný konstitutivní stát než 

viceprezident a navíc musí být prezident vždy reprezentantem populačně 

silnějšího státu. Délka jejich funkčního období je dvacet měsíců, po 

kterých se uplatňuje princip rotace a výkon úřadů přebírají dva jiní členi 

Prezidentské rady. Velice důležitým aspektem je skutečnost, že prezident 

ani viceprezident nemají rozhodující hlasy. Prezident pouze svolává a 

předsedá jednotlivým schůzím Rady. Jedná o čistě reprezentativní funkci, 

kdy prezident jako hlava státu zastupuje republiku v zahraničí, přijímá 

diplomaty a vykonává různé oficiality.

Prezidentská rada zastává funkci federální vlády, a proto jsou mezi její 

členy rozděleny, opět na základě vzájemného kompromisu, posty

14



ministrů řídící jednotlivá ministerstva. Jediné omezení při rozdělování se 

týká ministerstva zahraničí a ministerstva pro vztahy s Evropskou unií, 

které nesmí spadat pod představitele ze stejného konstitutivního státu.

Svoji roli v exekutivě hraje i federální administrativa a federální policie.

V čele federální správy stojí Komise pro veřejné služby (The Public 

Servise Commision), která má pravomoc jmenovat federální úředníky. 

Sama komise se skládá ze shodného počtu zástupců jednotlivých států, 

ale poměrné zastoupení federální administrativy na všech úrovních musí 

odpovídat poměru lidnatosti dvou konstitutivních států. Naopak celkové 

personální složení federální policie sleduje rovné zastoupení obou států.

> Soudní moc19

Dominantní postavení v rámci soudní moci na federální úrovni zastává 

Nejvyšší kyperský soud (The Supreme Court o f Cyprus). Podoba 

soudního dvora je znovu určena shodným počtem členů z obou 

konstitutivních států. Přesné početní složení soudu však není vyčísleno 

s tím, že jej má upřesnit Prezidentská rada, která jednotlivé soudce 

jmenuje na devítileté neodvolatelné funkční období. Rozhodnutí soudu 

vzniká primárně na základě vzájemného konsensu, v případě neshody 

pak nadpoloviční většinou, jejíž podoba má být specifikována příslušným 

zákonem.

Nejvyšší soud má výlučnou pravomoc na rozhodování o souladu 

schválených zákonů s federální Ústavou a o porušování federálních 

zákonů. Dále vykonává jurisdikci v oblastech sporů mezi konstitutivními 

státy, mezi konstitutivními státy a federální vládou a mezi federálními 

orgány.

Ústava dále připouští soustavu soudů nižší instance na federální úrovni, 

ale přesněji definována není.

19 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex 1, Part IV, Section D.
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> Nezávislé úrady a instituce

Nezávislé postavení na federální vládě je přiznáno Centrální kyperské 

bance (The CentraI Bank o f Cyprus) jako měnovému orgánu a dále 

úřadům Státního zástupce (The Attorney-General)a Státního kontrolora 

(The Auditor-General) i jejich zástupcům. I v rámci těchto institucí je 

důležitým aspektem proporční zastoupení představitelů konstitutivních 

států.

> Úroveň konstitučních států

Federální ústava předpokládá existenci a fungování legislativních, 

exekutivních i soudních orgánů na úrovni řecko-kyperského a turecko- 

kyperského státu. Přesné vymezení těchto orgánů však plně závisí na vůli 

jednotlivých států, kterou projeví ve vlastních konstitucích. Jedinou 

podmínkou je slučitelnost konstitutivních ústav s ústavou federální.

1 .3  K o m p a r a c e  k y p e r s k é h o  s y s t é m u  s e  š v ý c a r s k ý m  m o d e l e m

Nastíněný politický systém, podle kterého měl sjednocený Kypr 

fungovat, by rozhodně nebyl světovým unikátem. Velká inspirace byla 

totiž načerpána především ze systému Švýcarské konfederace. Označení 

Švýcarska za vzor pro status a vztahy Spojené kyperské republiky je 

zmíněno přímo v Zakládající smlouvě21 Annanova plánu pro Kypr 2004.

1.3.a Výběr modelového státu

Zdůvodnit volbu Švýcarské konfederace jako modelu pro nový kyperský 

stát je velice komplikované. Mezi oběma státy je možné najít určité 

analogie, ale na druhou stranu i velké odlišnosti. Proto je nutné neustále 

si uvědomovat rozdílný a specifický historický vývoj kyperského i

20 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Section C.
21 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Article 2.
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švýcarského prostředí. S velkou dávkou tolerance je potom možné nalézt 

několik podobností.

• Rozštěpení společnosti v jazykové a náboženské linii:

Jazykové štěpení rozděluje švýcarskou společnost na čtyři základní 

skupiny hovořící národními jazyky Švýcarska. Konkrétně se jedná o 

němčinu (65%), francouzštinu (19%) italštinu (8%) a retorománštinu 

(1%).22 Jazykový klíč je velice důležitý i z hlediska kantonů, protože ty 

se identifikují právě s jedním z národních jazyků. Zajímavé je upozornit 

na fakt, že procentuální zastoupení jazyků je značně nevyvážené a 

výrazně v něm převažují německy mluvící Švýcaři.

Podobná situace se opakuje na kyperském ostrově, kde vedle sebe žijí 

pouze dvě komunity, jedna hovořící řecký (81%) a druhá turecky 

(19%)23. I zde v podstatě platí, že jazyk je ztotožněn s teritoriálními 

jednotkami obou komunit. I na Kypru platí nevyrovnanost poměru mezi 

zastoupenými jazyky.

Na švýcarském území se setkávají dva různé náboženské směry. Klíčem 

к náboženskému rozštěpení se zde stal postoj к reformačnímu hnutí, 

které vládlo Evropě v 16. století. Na základě přijetí či odmítnutí 

reformace se kantóny rozdělily na katolické a protestantské. Dnes hovoří 

poměr mezi katolíky a protestanty (47% a 44%)24 ve prospěch 

katolickému vyznání, i když původně dominoval protestantismus.

V kyperské společnosti na sebe také narazila dvě náboženství, nicméně 

obě mají původ ve zcela kulturně odlišných prostředích, protože se jedná

o křesťanství a islám. Zatímco kyperští Řeci vyznávají pravoslaví (81%),
*  f  25kyperští Turci se tradičně hlásí к sunnitskému islámu (19%).

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Switzerland (14. října 2005)
23 Zwettler, Otto: Lexikon zemí. Praha, Fortuna Print 2002, s. 247.
24 Zwettler, Otto: Lexikon zemí. Praha, Fortuna Print 2002, s. 492.
25 Zwettler, Otto: Lexikon zemí. Praha, Fortuna Print 2002, s. 247.
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• Geografický faktor:

I když při vzájemném srovnání rozlohy celého ostrova Kypru 

(9 251 km2) a Švýcarské konfederace (41 284 km2) tvoří Kypr pouze 

necelou třetinu švýcarského zemí, je možné oba státy považovat za 

geograficky malé.

• Chování komunit společnosti:

Tento faktor, který vyvolává podobnost Švýcarska a Kypru, je do velké 

míry limitován specifickým historickým vývojem obou zemí.

Občanská válka ve Švýcarsku vypukla v roce 1847 a její původ je možné 

najít v politických aspektech. Proti centrální protestantské vládě se totiž 

sjednotily katolické kantóny ve spolku Sondesbund a pokusily se o 

odtržení a vyhlášení samostatnosti. Jejich pokus však nebyl úspěšný a po 

rychlé porážce následovalo smírné ukončení konfliktu už v roce 1848 

vyhlášením federální ústavy. Konfliktní situace ve Švýcarsku však byla 

naprosto ojedinělou a švýcarskému lidu nevlastní situací, a proto se ji 

podařilo rychle ukončit a nastavit podmínky vzájemné spolupráce a 

kompromisu.

Etnické konflikty na Kypru se ale projevily v mnohem větší míře. Je 

možné zmínit například období druhé poloviny padesátých let 20. století, 

kdy Kypr usiloval o samostatnost na Velké Británii. Každá komunita 

však měla zcela jiné představy o budoucnosti ostrova. Zatímco kyperští 

Řekové usilovali o enosis (spojení ostrova s Řeckem), kyperští Turci 

prosazovali taksim (rozdělení ostrova). Nej vážnějším střetem se stala 

občanská válka, jež vypukla v roce 1963 a vyvrcholila v roce 1974 

obsazením severního území Kypru tureckou armádou, rozdělením 

ostrova Attilovou linií s dohledem spojeneckých jednotek OSN 

UNFICYP. Situace, která prakticky přetrvává dodnes vznikla v roce 1983 

jednostranným vyhlášením Turecké republiky Severního Kypru. Je tedy 

zřetelné, že konflikty v rámci kyperské společnosti nabyly mnohem větší
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intenzity a vzájemná animosita získala takové rozměry, které nedovolily 

přistoupit ke společnému kompromisnímu jednání.

• Vnější tlak zahraničí:

Shodně jako u předchozího příkladu, i tento faktor v podstatné míře 

omezuje kyperskou a švýcarskou podobnost.

Paralela mezi oběma státy možná pouze na základě prostého 

konstatování, že jak Švýcarsko tak Kypr se v minulosti ocitly pod tlakem 

zahraničních mocností. Rozdílnost se však projevuje v časovém 

horizontu, ve způsobu mocenského tlaku i v reakcích, které vyvolal.

Na Švýcarsko působil mocenský tlak okolních velmocí v době 

středověku se snahou o nadvládu nad tímto teritoriem. Už od 13. století 

se jednalo o Habsburky, v polovině 15. století pak o burgundského 

vévodu Karla Smělého a na přelomu 18. a 19. století se Švýcarsko 

potýkalo s Napoleonem Bonaparte. Důsledkem vnějšího nebezpečí 

docházelo u lidu к vytvoření potřeby ubránit své území, semknout se a 

spolupracovat na udržení svojí nezávislosti. Švýcarská nezávislost byla 

s konečnou platností obnovena na Vídeňském kongresu v roce 1815, kde 

evropské mocnosti zároveň potvrdily trvalou švýcarskou neutralitu.

Na Kypru, který získával nezávislost v průběhu 50. let 20. století, byla 

situace poněkud odlišná. Obyvatelé ostrova se totiž nikdy nedefinovali 

jako kyperský lid, ale na základě národnostní linie se hlásili к mateřským 

zemím Řecku a Turecku. Jejich ambice na soužití tak byly téměř nulové. 

Kyperští Řekové si stáli za myšlenkou enosis, naopak kyperští Turci 

usilovali o taksim.

1.3.b Komparace švýcarské a kyperské ústavy

Federální ústava Švýcarska, které je konfederací pouze na základě 

oficiálního názvu státu, se stala předlohou ústavy pro sjednocený Kypr. 

Tuto skutečnost potvrzuje již první pohled do obsahu obou konstitucí, ve

19



kterých je viditelná téměř identická struktura jednotlivých oddílů. 

Výjimkou je část týkající se základních práv a svobod. Taje ve švýcarské 

ústavě zpracována velice podrobně pod názvem Základní práva, 

občanská práva a sociální cíle (Fundamental right, Civil rights and 

Social goals). Kyperská ústava se zajímá o tuto problematiku jen krátce 

ve článku Základní práva a svobody27 (Fundamental rights and liberties) 

a odvolává se na dodržování Evropské konvence o ochraně lidských práv 

a základních svobod. Zájem o tuto oblast je však dostatečně rozšířen

v dodatku kyperské ústavy s názvem Listina lidských práv a základních
28

svobod (Catalogue o f Human Rights and Fundamental Freedoms). Za 

pozornost jistě stojí i zmínka, že kyperská ústava na federální úrovni 

nekalkuluje se zavedením přímé demokracie, tedy participace lidu na 

legislativním procesu, jež je typicky švýcarskou záležitostí, a proto je 

s náležitou důležitostí zakotvena v samostatné kapitole švýcarské
• 9Qkonstituce Lidová iniciativa a referendum (Initiative and Referendum).

Do kyperského systému pronikly především principy a fundamentální 

vztahy švýcarského systému. Oba státy jsou definovány jako federace 

s mezinárodní právní subjektivitou a svrchovaností30, jako nezávislé a 

právní státy, jež se řídí svými ústavami na základě demokratických
TI  # #

principů a jako členi Organizace spojených národů .

Dalším vzorem pro kyperský systém byly švýcarské konstitutivní prvky 

federace, jejich vzájemné vztahy i struktura. 26 švýcarských 

kantonálních jednotek (přesněji 20 kantonů a 6 polokantonů) j e v  rámci 

Annanova plánu pro Kypr přeměněno pouze na dva konstitutivní státy,

26 Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 2.
27 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex 1, Part III.
28 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Attachment 5.
29 Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 4, Chapter 2.
30 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part I; Federal 
Constitution o f  Swiss Confederation, Title 3, Chapter 2, Section 1.
31 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part I; Federal 
Constitution o f  Swiss Confederation, Title 1.
32 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Main Articles, Article 2; 
Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 6, Chapter 2.
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Řecko-kyperský stát a Turecko-kyperský stát. Mezi federální úrovní a
r  • r  r 33konstitutivními státy je shodně zakotvena forma vzájemné spolupráce , 

která má vytvořit precedens pro konsenzuální demokracii. Jak již bylo 

zmíněno, na základě konsenzu by měla být přijímána rozhodnutí 

například v rámci federální vlády a Nejvyššího soudu.

Velká pozornost je věnována konstitutivním prvkům federace -  

švýcarským kantonům a kyperským státům, které disponují vzájemnou 

rovností a právem svobodně se organizovat podle vlastních ústav a 

zákonů uvnitř svých teritoriálních hranic34. Konstitutivním jednotkám je 

také shodně umožněno koordinovat a harmonizovat své politiky 

v určitých oblastech zájmů a podílet se na funkcích, které nejsou 

jmenovitě stanoveny pro výkon federální vlády35. V tomto případě se až 

na drobné výjimky se švýcarskou ústavou shoduje i obsahové rozdělení 

funkcí a kompetencí mezi kyperskou federální vládu a vlády 

konstitutivních států.

Co se týče legislativy na federální úrovni , rozdílnosti mezi švýcarskou a 

kyperskou zákonodárnou mocí jsou jen minimální a týkají se názvů 

komor, počtu zástupců zákonodárného sboru a délky jejich funkčního 

období. Federálními legislativními orgány obou států jsou dvoukomorové 

parlamenty, přičemž jedna komora vždy reprezentuje občany celé 

federace a druhá komora občany jednotlivých konstitutivních prvků. 

Vzájemný vztah komor lze označit za tzv. dokonalý bikamerismus, tedy 

vztah rovnoprávný, ve kterém není žádná z komor připravena o právo, 

kterého by užívala druhá komora. Legislativě je v obou ústavách svěřeno 

utváření zahraniční politiky a přijímání mezinárodních smluv. Pro

33 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV, Article 16; 
Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 3, Chapter 1, Section 2.
34 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part I, Article 2; 
Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 3, Chapter 1, Section 1 and 2.
35 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part IV; Federal 
Constitution o f  Swiss Confederation, Title 3, Chapter 2.
36 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part V, Section A; 
Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 5, Chapter 2.
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úplnost je třeba doplnit, že švýcarská zákonodárná moc je vyjádřena 

200člennou Národní radou se čtyřletým funkčním obdobím a Radou států 

ze 46 poslanců, jejichž délku volebního období určují domácí kantóny.

Situace exekutivy37 na federální úrovni je obdobná. Podobnost pokulhává 

opět v názvu, počtu členů a délce funkčního období, které se však ve 

švýcarské i kyperské ústavě shoduje s délkou funkčního období 

parlamentu (v případě Švýcarska Národní rady). Federální vláda je 

definována jako hlava státu a je volena oběma komorami Parlamentu 

právě z řad poslanců. Výkonná a zákonodárná funkce je neslučitelná, 

v kyperském i švýcarském případě tedy platí přísné oddělení legislativy a 

exekutivy. Složení federální vlády je ošetřeno specifickou tzv. magickou 

formulí, která zajišťuje zastoupení všech konstitutivních prvků na vládě. 

Strukturu exekutivy dotváří funkce prezidenta a viceprezidenta federální 

vlády, které mají ryze reprezentativní charakter a nedisponují žádným 

rozhodujícím hlasem. Pro úplnost je opět třeba doplnit, že švýcarskou 

exekutivu tvoří Federální vláda, která je složena ze sedmi členů volených 

na čtyři roky. Prezident a viceprezident vlády vykonávají svoji funkci 

pouze jeden rok. Švýcarská magická formule definuje složení vlády 

podle náboženské linie ze čtyř protestantů a tří katolíků, podle 

jazykového štěpení ze čtyř německy mluvících, dvou francouzský 

mluvících a jednoho italsky mluvícího člena, a nakonec podle
10

stranického klíče ze dvou zástupců Svobodné demokratické strany , 

dvou Sociálně demokratické strany39, dvou Křesťansko demokratické 

strany lidové40 a jedno zástupce Švýcarské lidové strany.41

37 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part V, Section B; 
Federal Constitution o f  Swiss Confederation, Title 5, Chapter 3.
38Německy: Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP), francouzský: Parti 
radical-dém ocratique suisse (PRD), italsky: Partito liberále radicale svizzero  (PLR).
39Německy: Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS), francouzský: Parti 
socialiste suisse (PSS), italsky: Partito Socialista Svizzero, retorománsky: Partida  
Socialdemocrata de la Svizra.
40Německy: Christlich Demokratische Volkspartei (CVP), francouzský: Parti 
Démocrate-Chrétien Suisse (PDC), italsky: Partito Popolare Democratico Svizzero  
(PPD), retorománsky: Partida Cristiandem ocratica Svizra  (PCD).
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1.4  LIJPHARTOVA TEORIE KONSOCIAČNÍ DEMOKRACIE

Navrhovaná federální Ústava Spojené kyperské republiky jednoznačně 

usiluje o nastolení demokratického a liberálního systému. Nicméně se 

zdá, že kyperské prostředí s výrazným štěpením společnosti na základě 

etnických, náboženských, jazykových i kulturních aspektů se proti této 

snaze staví spíše do opozice. Proto se tým tvůrců Annanova plánu pro 

Kypr 2004 inspiroval v malém evropském státě rovněž s nehomogenní 

společností, který má i přes tento „handicap“ dlouhodobou zkušenost 

s fungováním systému na principu demokracie a kompromisu. Právě 

Švýcarská konfederace byla jedním ze států42, na kterém byla ve druhé 

polovině padesátých let popsána nová politologická teorie konsociační 

demokracie. Ve švýcarském případě se o ni zasloužil Gerhard 

Lehmbruch a užil pro její označení termín Konkordanzdemokratie43.

Za pravého otce a zakladatele teorie konsociační demokracie je ale 

považován nizozemský politolog Arend Lijphart44. Svůj prvotní zájem 

směřoval do rodného státu a ve své studii o charakteristice nizozemského 

systému použil pojem konsociační v evropském kontextu jako první45. 

Důvodem povýšení Lijphartovy teorie nad ostatní práce byla možnost její 

aplikace v praktické rovině, tedy uplatnění i v jiných zemích. Lijphart 

nevysvětloval vznik demokratického systému heterogenní společnosti na 

základě historického vývoje ani na sociálních aspektech, naopak jako 

základ stanovil politický systém. A právě politický systém je možné 

poměrně snadno přenést do prostředí jiného státu, narozdíl od 

historických nebo sociálních podmínek, které jsou specifikem každé 

společnosti a země.

4lNěmecky: Schweizerísche Volkspartei, francouzský: Union Démocratique du Centre, 
italsky: Unione Democratica di Centro, retorománsky: Partida Populara Svizra.
42 Jednalo se o státy: Belgie, Nizozem í, Rakousko, Švýcarsko.
43 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000. s.
198.
44 Narozen roku 1936, Apeldoom, Nizozemí.
45 Ve skutečnosti Liphart převzal pojem konsociační od Davida E. Aptera, který jej 
použil již v roce 1961 pro popis politického systému afrického státu Uganda. Říchová 
2000, s. 198.
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1.4.a Konsociační rysy kyperského systému

Snaha naroubovat Lijphartovu teorii na kyperské poměry se opakovaně 

objevovala od konce padesátých let hned v několika návrzích na 

vytvoření společného státu. Prvním pokusem, ve kterém je možné objevit 

konsociační prvky, byly Curyšsko-londýnské dohody už z roku 1959, na 

jejichž základě byla o rok později vyhlášena Kyperská republika 

sjednocující prostor celého ostrova. Annanův plán pro Kypr 2004 je 

prozatím posledním úsilím po mírové koexistenci ostrova pod vlajkou 

společného státu. Proto dokument velice důsledně sleduje čtyři 

charakteristické rysy Lijphartovy konsociační demokracie46 (velká 

koalice, proporcionalita, menšinové veto a segmentální autonomie) a 

pečlivě je včleňuje do federální ústavy, neboť právě jejich kvalita 

představuje ukazatel úspěšnosti celého systému.

Velká koalice

Termín velká koalice vyvolává představu ideologicky široké koaliční 

vlády (grand coalition) nebo koaliční vlády, ve které je zastoupena 

alespoň jedna strana, jejíž přítomnost není v koalici bezpodmínečně 

nutná (oversized coalition)41. Lijphart však velkou koalici definuje 

z podstatně komplexnějšího pohledu. Tento termín pro něj představuje 

zastoupení všech relevantních aktérů politické scény na koaliční 

spolupráci a to v rámci veškerých státních struktur a všech jejich úrovní. 

Podstatou tohoto rysu konsociační demokracie je nedopustit, aby se část 

společnosti vnímala v rámci systému jako zatracená a utlačovaná.

Logika velké koalice proto prostupuje celým systémem, který Annanův 

dokument zakládá. Ústava Sjednocené republiky Kypru přesně stanovuje 

povinnost zastoupení obou nej důležitějších komunit ostrova 

v legislativních, exekutivních a soudních orgánech, ale i v administrativě,

46 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000. s.
210.
47 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000. s.
133.

24



policejních a vojenských složkách a nezávislých institucích jako např. 

v Centrální bance, na postech Státního prokurátora a jeho zástupce a 

podobně. Na půdě parlamentu je dokonce zakotvena reprezentace zájmů i 

naprosto minoritních skupin Maronitů, Latinů a Arménů, které 

představují necelé jedno procento kyperského obyvatelstva (viz kapitola 

1.2.b).

■ Proporcionalita

Proporcionalita je velice úzce spjata s předchozím znakem teorie a je 

v podstatě jakýmsi jeho doplněním nebo upřesněním. Lijphart ji definuje 

jako celosystémovou hodnotu. Analogicky tedy neznamená jenom 

proporční volební systém, ale poměrné zastoupení všech relevantních 

reprezentantů ve všech strukturách a úrovních politického systému.

Proporcionalita legislativních, exekutivních a soudních orgánů je 

podrobně popsána v jedné z přecházejících kapitol, (viz kapitola 1.2.b) 

Tato hodnota se skutečně promítá do celého federálního systému 

kyperské republiky. Hraje důležitou roli ve všech zřizovaných komisích, 

v administrativě, policii atd. V mnoha případech stanovuje dolní 

minimální hranici počtu reprezentantů hájících zájmy jedné z komunit. 

Jako názorný příklad je možné uvést zastoupení v orgánech nezávislé
до

Centrální kyperské banky . V jejím čele stojí Guvernér a jeho zástupce 

(The Governor and the Deputy Governor), kteří musí pocházet každý 

z jiného konstitutivního státu. Dalším orgánem banky je Správní rada 

(Board o f Directors), v níž zasedá guvernér, jeho zástupce a další tři 

členi. Celkově je stanoveno pravidlo, že každý konstitutivní stát musí být 

v radě zastoupen alespoň dvěma reprezentanty. Jako možnost je 

připuštěno zastoupení dvou členů z řecko-kyperského státu, dvou členů 

z turecko-kyperského státu a jednoho člena bez kyperského občanství. 

Posledním orgánem je Komise pro měnovou politiku (The Monetary

4íi The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex I, Part V, Section C, 
Article 32.
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Policy Committee), kde má opět zajištěné místo guvernér, jeho zástupce, 

popřípadě i nekyperský člen Správní rady, pokud takový je. Celkem je 

tato komise složena ze sedmi členů, přičemž minimálně tři křesla musí 

náležet každému konstitutivnímu státu.

Menšinové (vzájemné) veto 

Menšinové veto pro Lijpharta znamená doslova „záchranou brdu 

systému“, za kterou mohou zatáhnout reprezentanti jedné z komunit 

v případě nezvratného pocitu ohrožení vlastních zájmů. Lijphart klade 

velký důraz výjimečnost užití tohoto práva veta skutečně pouze v krajní 

nouzi, protože časté užívání by velice rychle vedlo к trvale 

zablokovanému systému. Nicméně menšinové veto je pro Lijpharta i přes 

toto riziko nadále velice důležitým prvkem umožňujícím spolupráci 

zástupců jednotlivých komunit. Veto totiž poskytuje reprezentantům 

pocitově silnější postavení ve vyjednávání, které s sebou nese i větší 

otevřenost kompromisům.

Co se týká kyperského příkladu, termín veto se nevyskytuje ani ve 

federální ústavě, ani v celém dokumentu Annanova plánu. Jeho 

mechanismus je však zabudován do způsobu rozhodování nejvyššího 

exekutivního orgánu Federální rady. Veškerá její rozhodnutí by podle 

ústavy měla vycházet z kompromisních usnesení, samozřejmě v praxi se 

mohou vyskytnout situace, ve kterých je dosažení vzájemné shody 

nemožné. V takových případech je vyžadován souhlas nadpoloviční 

většiny šestičlenné rady, jež bezpodmínečně zahrnuje souhlas alespoň 

jednoho reprezentanta z řecko-kyperského a alespoň jednoho 

reprezentanta z turecko-kyperského státu. Účinek tohoto nařízení se pak 

s účinkem práva veta shoduje.

■ Segmentální autonomie

Poslední rys konsociační demokracie logicky zastřešuje tři předcházející. 

Lijphart ho charakterizuje jako „právo menšiny rozhodovat o sobě
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v otázkách, které se týkají výlučně zájmů této menšiny“.49 Tímto krokem 

totiž dochází к viditelnému zjednodušení systému, protože díky přesunutí 

zájmu к vlastní komunitě se odstraňují rozdílnosti způsobené štěpením 

společnosti. Proto má být v rámci politického systému poskytnuto 

jednotlivým konstitutivním prvkům právo samosprávy v oblastech zájmů 

komunity.

Ústava Sjednocené kyperské republiky aplikuje tento rys takřka ideálním 

způsobem. Ustavuje totiž poměrně volnou federaci s dvěma 

rovnoprávnými konstitutivními státy, kterým je poskytnuto široké pole 

samostatnosti, (viz kapitola 1.2.a)

1.4.b Sociální a mocenské vztahy v kyperské společnosti

Arend Lijphart není zastáncem tvrzení, že tyto čtyři rysy plně zajistí 

existenci a funkčnost demokratického systému. Velký důraz totiž klade i 

na sociální faktor konsociační demokracie a za centrální hodnotu systému 

označuje model chování elit, který je schopen úspěšně bránit 

dezintegračním tendencím společnosti50. Teorie konsociační demokracie 

se tedy soustředí i na vzájemné vztahy segmentované společnosti.

Největší pozornost Lijphart věnuje již zmíněnému vztahu mezi elitami 

jednotlivých komunit. Politické elity podle něj zaujímají v systému 

hlavní roli, roli nositele odpovědnosti za existenci a fungování státu jako 

celku, protože si uvědomují výhodnost vzájemného soužití před 

fragmentací na jednotlivé segmenty. Hlavním úkolem elit je tedy 

překročit propast mezi rozpolcenou společností a nahradit tak chybějící 

kontakt komunit vyjednáváním na vyšší úrovni. Model vztahu elita-elita 

proto musí fungovat na bázi kompromisu, se kterým je neodmyslitelně 

spjata schopnost určitých programových ústupků. Slevy z politického

49 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000. s. 
213.
50 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000. s. 
204.
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programu ale nesmí nabýt takových rozměrů, že by začaly ohrožovat 

životní zájmy komunity.

Další dvě úrovně společenských vztahů v podstatě vyplývají z nastíněné 

situace. Model vztahu mezi komunitou a její domácí elitou je 

charakteristický vysokou mírou loajality. Komunita je se svojí elitou 

spjata velice silným poutem, které se nejzřetelněji projevuje během 

voleb. Členové komunity se totiž neohlížejí na volební program, ale 

orientují se čistě na bázi příslušnosti ke komunitě. Z tohoto důvodu může 

jejich vztah působit poněkud „nedemokraticky“. Podle Lijpharta je ale 

vysoká míra soudržnosti jednotlivých segmentů správnou cestou.

Naprostým opakem je vztah mezi jednotlivými komunitami. Ten má být 

udržován na co nejnižší úrovni, protože členové komunit jsou i nadále 

ovlivněni předsudky vůči jiným, a proto by vzájemný kontakt mohl 

snadno přerůst v závažný konflikt.

Aplikace sociálního faktoru konsociační demokracie na kyperskou 

společnost potvrzuje důležitost, kterou na ni Arend Lijphart klade. 

Řecko-kyperské a turecko-kyperské elity se v podstatě nikdy nedokázaly 

oprostit od vzájemného nepřátelství a přistoupit na princip spolupráce a 

kompromisu. I v době zdánlivé kooperace zůstávala na pozadí jednání 

obava z uchvácení moci druhou stranou. Vzájemnou nedůvěru navíc 

posilují mateřské země Řecko a Turecko, jejichž vztahy se v minulosti 

ocitaly často až na pokraji válečného konfliktu. Tím nejdůležitějším 

aspektem, který na kyperském ostrově neustále selhává, je tedy 

konsociační model vztahu mezi elitami.

1.4.C Kyperská realita a podpůrné rysy konsociační demokracie

Faktor vzájemných sociálních vztahů však není jediným, který omezuje 

úspěšnost kyperského konsociačního systému. Arend Lijphart definoval 

kromě již jmenovaných základních rysů i další podmínky, jež usnadňují 

koexistenci různorodé společnosti v jednom státě. Nicméně absence
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těchto podpůrných bodů neimplikuje zhroucení nastoleného 

demokratického systému, ale vytváří pro jeho fungování obtížnější 

prostředí.

První problém Kypru se týká způsobu segmentace společnosti. Podle 

Lijpharta je ideálem společnost rozdělená do většího množství segmentů, 

které jsou si podobné svojí rozlohou a vymezené zcela zřetelnou linií 

štěpení podle sociálního, politického, náboženského, kulturního a také 

geografického klíče. Kyperská společnost je však rozdělena pouze do 

dvou segmentů, a proto je jejich vyjednávání limitováno nemožností 

uzavírání koalice a větší náchylnosti ke konfliktním neshodám. Navíc 

rozloha řecko-kyperského území (62% ostrova) a turecko-kyperského 

území (37% ostrova) trpí zřetelnou disbalancí, která oslabuje pocit 

rovnoprávného postavení. Menší segment pociťuje strach z usurpace 

moci větším a větší segment kritizuje nadreprezentaci menšího ve 

státních strukturách. Co se týče aspektu zřetelné linie štěpení, dalo by se 

říci, že jej Kypr splňuje. Situace se začala vyjasňovat po událostech 

občanské války v šedesátých letech. Do té doby byly řecko-kyperské a 

turecko-kyperské komunity volně rozšířeny po celém území ostrova. 

Konfliktní situace však přispěla к separování komunit do severní a jižní 

části země, které však proběhlo násilnou cestou.

Jako další podpůrný faktor konsociační demokracie stanovil Lijphart 

zkušenost s fungováním konsociačního politického systému a 

kompromisním jednáním elit. Samozřejmě zde platí pravidlo přímé 

úměry: čím delší časová délka trvání konsociační demokracie, tím vyšší 

šance na zakonzervování a přetrvání systému. Kyperská zkušenost 

s konsociační demokracií se opírá pouze o tříletou existenci Kyperské 

republiky mezi lety 1960 a 1963, z čehož jasně vyplývá, že se tento 

faktor nemůže stát opěrným pilířem sjednoceného systému.
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S h r n u t í

V prvním oddílu práce jsem na základě dokumentu Konečného řešení 

kyperského problému (The Comprehensive Settlement o f the Cyprus 

Problem) vymezila stěžejní podmínky, které měly umožnit překonání 

kyperského problému a zajištění demokratického prostředí na celém 

ostrově. Důraz jsem kladla především na politický systém sjednocující 

Kypr prostřednictvím federálního uspořádání a zajištění principu podílu 

relevantních aktérů na fungování státu. Smyslem prvního bloku bylo 

nejen ukázat podobu navrhovaného politického systému ve všech jeho 

aspektech, ale také vytvořit názornou představu, o čem kyperská 

veřejnost rozhodovala v referendu. Byla totiž postavena před velkou 

výzvu, zda přijme sjednocení ostrova a jeho společný vstup do EU či zda 

se postaví proti němu.
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2. R e f e r e n d u m  a  p o s t o je  z a in t e r e s o v a n ý c h  a k t é r ů

„Souhlasíte s tím, aby vstoupila v platnost Zákládající dohoda se všemi 

svými dodatky, dále Ústavy Řecko-kyperského a Turecko-kyperského 

státu a zákonná nařízení, za účelem vytvoření nových poměrů, na jejichž 

základě by se к Evropské unii připojil sjednocený Kypr?“51

Na tuto otázku odpovídali kyperští obyvatelé 24. dubna 2004 a 

rozhodovali tak o budoucím osudu ostrovního státu. V sázce bylo 

skutečně mnoho. Pozitivní výsledek hlasování by přinesl ukončení více 

než čtyřicetiletého rozdělení ostrova „zelenou linií“52, postupnou 

demilitarizaci území a v neposlední řadě vstup celého ostrova do 

Evropské unie. Velkou naději skýtal především pro kyperské Turky, 

které by vyvedl z mezinárodní izolace a závislosti na Turecku, ukončil 

ekonomická embarga a naopak přinesl výhody dotací z fondů EU. 

Nezapomínal však ani na kyperské Řeky, kterým zaručoval odškodnění 

za válečné útrapy v podobě teritoriálních úprav a především v podobě

práva na návrat části nucených utečenců do svých původních domovů na
ř i

severu ostrova nebo práva na finanční odškodnění . Velký zájem o něj 

projevovala i Evropská unie, která by do svých struktur přijímala 

sjednocený kyperský stát splňující základní vstupní požadavek na 

primární vyřešení veškerých domácích sporů na národní úrovni před 

vstupem do EU.

Aby byly naplněny tyto ambice Annanova plánu pro Kypr 2004, musela 

se konat na základě stanovených podmínek dvě oddělená, současně 

probíhající referenda v jižní a severní části ostrova.54 Kladný výsledek

51 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex IX, Artical 1.
„ D o you  approve the Foundation Agreement with a ll its Annexes, as well as the 
constitution o f  the Greek Cypriot/Turkish Cypriot State and the provisions as to the 
laws to be in force, to bring into being a new state o f  affairs in which Cyprus jo in s the 
European Union united? “
52 httn://en.wikipedia.org/wiki/Green Line %28Cvprus%29 ( 16. října 2005)
53 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
54 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Annex IX, Article 1.
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referenda byl podmíněn ziskem nadpoloviční většiny souhlasných hlasů 

jak v řecko-kyperské tak v turecko-kyperské komunitě.

Oficiální výsledky sobotního hlasování však zhatily veškeré naděje. Za 

vysoké volební účasti přesahující na obou stranách 85%55 byl konečný 

výsledek shledán jako negativní. I když kyperští Turci vyslovili své ano 

pro sjednocení ostrova 64,9% hlasů. Překážkou se stali kyperští Řeci, 

kteří své rezolutní ne pro sjednocení potvrdili 75,8%56 hlasů.

Výsledek referenda byl ovlivněn širokým spektrem faktorů, které se 

projevovaly na domácí i na mezinárodní úrovni. Poslední kolo rozhovorů 

směřujících к vyřešení kyperského problému bylo zahájeno už na 

počátku roku 2002. Jednání mezi politickými představiteli řecko- 

kyperské a turecko-kyperské komunity za přítomnosti zástupce OSN se 

neslo ve velice napjaté atmosféře, protože obě strany podmiňovaly 

dohodu vzájemně nepřijatelnými požadavky. Do sporu se navíc přímo 

vměšovalo Turecko jako mateřský stát Severokyperské turecké republiky 

a také jako jediný stát uznávající suverenitu státního útvaru na severu 

ostrova. Pozadu nezůstávalo ani Řecko s naopak historicky silnými 

vazbami na jižní část Kypru. Pokud zmíníme ještě vliv bývalé koloniální 

velmoci Velké Británie, dále vliv Ruska a dalších je zcela zřejmé, že na 

kyperské referendum silně působil složitý propletenec mezinárodních 

vztahů a událostí, které měly v konečné fázi nezpochybnitelný vliv na 

výsledek referenda ke schválení finální podoby dokumentu Konečného 

řešení kyperského problému (The Comprehensive Settlement o f Cyprus 

Problem) z 31. března 2004, tedy sjednocení ostrova.

V první řadě se proto zaměřím na ostrovní prostředí Kypru, abych 

názorně vylíčila politické prostředí v oddělených teritoriálních celcích a 

jasně definovala směr řecko-kyperské a turecko-kyperské komunity. Za 

tímto účelem proto zdůrazňuji faktory, které měly v obou částech ostrova

55 Volební účast kyperských Řeků dosáhla hodnoty 88% a volební účast kyperských 
Turků 87%.
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_reunification_referendum, 2004 (16. října 2005)
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významný vliv na postoj veřejnosti a vzápětí i na výsledky referenda. 

Protože je evidentní, že ve vysoké míře působily na kyperské klima i 

zahraniční státy a mezinárodní organizace, následně upozorním na jejich 

kroky a postoje, které se ukázaly jako nejpodstatnější.

2.1  P o s t o j  p o l it ic k é  r e p r e z e n t a c e  a  o b y v a t e l  K y p e r s k é

REPUBLIKY

Hlavní postavou řecko-kyperské elity ve vyjednání byl politik Tassos 

Papadopoulos, který působil na politické scéně jižního Kypru už od 

konce padesátých let. Jeho význam však výrazně vzrostl právě 

v závěrečné fázi vyjednávání, když 28. února 2003 zvítězil hned 

v prvním kole přímých prezidentských voleb díky zisku nadpoloviční 

většiny hlasů (51,5%) a převzal výkon úřadu od svého předchůdce 

Glafcose Cleridese. V předvolební prezidentské kampani se 

Papadopoulos opíral z pozice předsedy o středopravicovou 

Demokratickou stranu -  Diko (Dimokratikon Komma). Za jeho 

kandidaturu se postavili také sociální demokraté z Hnutí za sociální 

demokracii sjednocené demokratické unie středu -  Kisos (Kinima 

Sosialdimokraton Eniaia Dimokratiki Enosi Kentrou). Nejvýznamnější 

podporu však získal od nej silnější parlamentní komunistické strany pod 

názvem Pokroková strana pracujících -  Akel (Anorthotikon Komma 

Ergazomenou Laou), která slíbila podporu prezidentskému kandidátovi 

prosazujícímu vstup Kypru do Evropské unie ve sjednocené formě. 

Paradoxem situace se proto stalo Papadopoulosovo chování po převzetí 

funkce.

Tassos Papadopoulos se nedokázal oprostil od své minulosti. Vždy byl 

tvrdým bojovníkem řeckého nacionalismu, v 50. a 60. letech usiloval 

o enosis (sjednocení) s pevninským Řeckem, hlasoval i proti přijetí

57 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Cyprus (16. října 2005)
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Curyšsko-londýnských dohod58 z roku 195959. Od 70. let zaujal 

smířlivější postoj, který však odrážel jistotu, že kompromisu nebude 

možné dosáhnout, protože na něj druhá, turecko-kyperská strana 

nepřistoupí. V posledním kole rozhovorů se Papadopoulos postavil na 

stranu mezinárodní veřejnosti a projevoval ochotu vyřešit kyperskou 

otázku jednou provždy. Jeho pravá tvář se projevila hned v únoru 2003, 

když došlo ke změně ovzduší ve vyjednávání. Prostor planých nadějí 

o řecko-kyperské vůli plně nakloněné přijetí plánu OSN totiž zmizel 

společně s potlačením nesmiřitelného přístupu vůdce kyperských Turků 

odmítajícího dialog a trvajícího na svých podmínkách. Termín 

přistoupení Kypru do EU se přiblížil, a proto došlo ke změně postoje 

kyperských Turků a samotného Turecka, které začalo vyvíjet tlak na 

vyhlášení referenda bez překonání rozporů mezi kyperskými politickými 

zástupci. Papadopolous tak ztratil pevnou půdu pod nohama.

Situace nasvědčovala tomu, že by opravdu mohlo dojít ke schválení 

Annanova plánu v lidovém hlasování. Proto se Papadopoulos pustil do 

kampaně ostře namířené proti dlouze připravovanému sjednocení 

ostrova. V rámci oficiálních jednání zaujal rigidní stanovisko 

neustupovat opoziční straně a bránit se jakémukoli kompromisu. Finální 

podobu Annanova plánu 2004 označil za „katastrofu“ uspokojující téměř 

všechny turecké požadavky, ale žádná přání z řecké strany60. Zároveň 

začal velice aktivně působit na veřejnost. Vrcholem se stalo jeho 

televizní vystoupení živě vysílané státní televizí 7. dubna 2004, když se 

slzami v očích a přáním veselých Velikonoc představil občanům plán 

OSN jako nebezpečnou past. Téměř hodinu pak vypočítával jeho trhliny 

a nedostatky, které negativně zasáhnou Kyperskou republiku. Výhody 

plánu shrnul do několika vět a vzápětí důrazně žádal občany o odmítnutí

5X Curyšsko-londýnské dohody 1959 nastavovaly podmínky pro vznik nezávislé a 
samostatné republiky, sjednocení ostrova na základě federativního uspořádání dvou 
států a soužití jejich komunit.
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Tassos_Papadopoulos (16. října 2005)
60 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
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Annanova plánu slovy: „Vyzývám vás к hlasitému ne 24. dubna. ... 

Žádám vás o obranu Republiky Kypru proti její likvidaci prostřednictví 

vašeho ne.“61

Pozici prezidenta Papadodopolouse podpořil na Kypru i uznávaný synod 

ortodoxní církve a řecko-kyperská televizní média.62 Odezva veřejnosti 

na sebe nedala dlouho čekat. Průzkumy veřejného mínění jasně ukázaly, 

že se řecko-kyperský lid ztotožnil s názory svého politického 

představitele a optimistické naděje diplomatů se začaly postupně 

vytrácet.

Přesto v jižní části Kypru působily i síly podporující přijetí Annanova 

plánu a sjednocení ostrova a vstupu do EU. Roli zastánce těchto názorů 

přijaly dvě nej silnější řecko-kyperské strany, vládní strana Akel a také 

opoziční Demokratické shromáždění -  Disy (Dimokratikos Sinagermos). 

Jejich strategie vyčkávání se však projevila jako zcela kontraproduktivní, 

protože svoje vyjádření odsunuly až po konání plánované konference, 

která se měla uskutečnit krátce před referendem. Proto jejich hlas 

naprosto smetl prezidentův projev vysílaný v televizi už na počátku 

dubna. Přitom podle průzkumů byla už před vystoupením Papadopoulose 

rozhodnuta více než třetina voličů obou těchto politických stran 

hlasovat proti přijetí plánu na sjednocení ostrova64. Z toho jasně vyplývá, 

že kampaň těchto stran na podporu Annanova plánu naprosto selhala.

Přitom politická pozice komunistické strany Akel, která se deklarovala 

jako strana pracujících, byla vždy příznivě nakloněna spolupráci 

kyperských Řeků a Turků proti nacionalistickým tendencím. Když ale 

v druhé polovině dubna průzkumy veřejného mínění předložily výsledná

61 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
„I call on you  to say a resounding no on 24 April. ... I urge you  to defend the Republic 
o f  Cyprus, saying no to its abolition. “
62 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
63 Průzkum veřejného mínění z 6. dubna 2004: 37% voličů strany Akel a 38% voličů  
strany Disy bylo rozhodnuto pro negativní odpověď na otázku referenda.
64 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
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čísla získaná mezi řecko-kyperskou společností a potvrdily přesvědčení 

65% veřejnosti proti přijetí plánu a sjednocení ostrova, podala strana 

Akel návrh na odklad konaní referenda65 do doby s příznivější 

atmosférou. Tento pokus vládní strany však neuspěl, a proto se většina 

stranických členů usnesla stáhnout ze svého programu podporu 

Annanova plánu. Reakce na tento krok rozbouřila vnitrostranické 

prostředí a vedla к fragmentaci strany podle linie ano-ne pro sjednocení 

ostrova66. Obava z rozpadu strany nakonec přinutila její vedení přenechat 

veškerý prostor v kampani negativisticky naladěnému prezidentovi.

Vytrvalou podporu Annanova plánu tak projevila naprostá menšina 

řecko-kyperských politiků, mezi které se zařadili například bývalí 

prezidenti Glafcos Clerides a George Vassilliou, jejichž vliv byl ovšem 

v konečném důsledku zcela irelevantní .

Jako nej významnější rys řecko-kyperského prostředí se tedy jeví téměř 

fatální neschopnost politické scény vytvořit jednotnou sílu, která by 

dokázala vzdorovat silné osobnosti prezidenta Papadopulouse a zároveň 

by důkladně a pravdivě osvětlila veřejnosti podmínky plánu včetně všech 

kladů a záporů. Je naprosto samozřejmé, že žádný plán nikdy nedokáže 

uspokojit všechny požadavky obou stran a plně napravit křivdy 

z minulosti. Žádný plán nikdy nedosáhne dokonalosti a vždy bude 

obsahovat potřebu ústupků na obou stranách nezbytně nutných ke 

kompromisu. Tím větší odpovědnost pak vzniká pro politickou scénu, 

aby vysvětlila veřejnosti důvody negativních dopadů plánu a zároveň je 

vyvážila pozitivními trendy.

Jedním ze stěžejních důvodů odmítavého stanoviska, které řecko- 

kyperská veřejnost vstřebala do svého podvědomí, patřila představa

o nevyváženosti a nepřiměřenosti plánu ve prospěch kyperských Turků68.

65 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3649437.strn (14. října 2005)
66 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
67 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3656553.stm (14. října 2005)
68 http://en. wikipedia.org/wiki/Cyprus_reunifïcation_referendum,_2004 (16. října 2005)
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Ustavením federálního státu by totiž minoritní turecko-kyperská 

komunita získala nadreprezentované zastoupení v jednotlivých 

federálních orgánech. Většinoví kyperští Řekové tak nabyli dojmu, že by 

nemohli plně uplatňovat svá práva. Deficit politického vysvětlení tak 

způsobil naprosto jednostranný pohled na celou problematiku. 

Kyperským Řekům měl být představen pohled na věc i z perspektivy 

druhé komunity. Kdyby bylo zastoupení politických reprezentantů 

nastaveno v čistě proporčním smyslu odpovídající pouze lidnatosti obou 

státu, přineslo by jasně menšinové postavení kyperským Turkům. Ti by 

se tak dostali pod plnou nadvládu kyperských Řeků a mohli by být 

kdykoli přehlasováni. Takového marginální postavení v politickém 

spektru by mohlo vážně ohrožovat jejich životní zájmy a 

pravděpodobnost dalšího setrvání ve společném státě by se extrémně 

snižovala.

Další faktor, který ovlivnil výsledek referenda, byl návrat uprchlíků ze 

70.1et do svých původních domovů. Kyperští Řekové se cílili být 

nastavenými podmínkami silně poškozeni. Počet řecko-kyperských 

uprchlíků ze severní části ostrova se pohybuje asi mezi 180 tisíci až 

200 tisíci občanů, nicméně plán poskytoval práva na návrat jen necelým 

dvou třetinám z nich69. Naopak za určitých podmínek poskytoval práva 

kyperským Turkům na setrvání v domovech, které obsadili po vyhnání 

řecko-kyperských spoluobčanů. I v tomto případě byla naprosto 

opomenuta skutečnost, že určitá část obyvatel by se přece jen mohla do 

svého rodiště vrátit či získat finanční odškodnění. Zamítnutím referenda 

však byla tato možnost smetena pod stůl.

Třetím významným důvodem rezolutního ne kyperských Řeků byl 

nesouhlas se stálým pobytem tureckých vojsk na ostrově70. I když plán 

počítal s výrazným omezením jejich počtu, kritika směřovala к příliš 

pomalému stahování, které by ve finále stejně nebylo úplné. Uskutečnění

69 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
70 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3653875.stm (14. října 2005)
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podmínek plánu v praxi by však přineslo extrémní rozdíl mezi současnou 

realitou a konečným stavem podle Annanova plánu. Dnes jsou na území 

severní části ostrova rozmístěny turecké vojenské kontingenty čítající asi 

35 tisíc členů. Annanova poslední fáze demilitarizace ostrova počítá 

s pouhými 650 tureckými vojáky71, což by byla spíše symbolická 

záležitost.

Jako další problém viděli kyperští Řeci v řešení vlny přistěhovalectví 

pevninských Turků na ostrov, na které pohlíželi jako na nelegální 

přistěhovalce. Podle plánu by ale anatolští Turci měli právo na zisk 

kyperského občanství. Tuto imigraci způsobil poměrně mohutný odliv 

kyperských Turků z ostrova72, kteří se stěhují za lepšími ekonomickými a 

pracovními podmínkami.73 Proto se Ankara snaží udržet turecký ráz 

severní části Kypru příchodem vlastních obyvatel, kteří jsou na nalákáni 

myšlenkou snadného zisku opuštěných domovů uprchlých kyperských 

Řeků74 a dnes jako námezdní dělnická pracovní síla nebo vojsko tvoří 8% 

kyperského obyvatelstva. Sjednocení ostrova podle Annanova piána a 

členství celého státu v EU by nejspíše tento vývoj zvrátil. Emigrace 

domácích kyperských Turků by se s nejvyšší pravděpodobností zastavila 

díky novému ekonomickému rozvoji podpořenému z fondů EU. Navíc 

v textu plánu je stanoven limit na právo usídlení tureckých občanů na 

ostrově. Po dobu 191etého přechodného období nebo do doby vstupu 

Turecka do struktur EU povoluje usídlit se takový počet Turků, aby
'  75tvořili nejvýše 5% obyvatel turecko-kyperského státu .

V neposlední řadě je třeba zmínit i ekonomický faktor, protože otázka 

financí vždy projeví jako jedna z těch podstatnějších. Ekonomická 

úroveň řecko-kyperského jihu je asi čtyřikrát vyšší než turecko-

71 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Article 8.
72 O cestovní pas Kyperské republiky zažádalo na řecko-kyperských ambasádách tisíce 
kyperských Turků.
73 http://mondediplo.com/2002/04/09cyprus (15. října 2005)
74 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s. 19.
75 The Comprehensive Settlement o f  Cyprus Problem, A, Article 3.
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kyperského severu76. Z tohoto faktu pak pramenila obava kyperských 

Reků, že veškeré unijní finance budou směřovat pouze na rozvoj turecké 

části ostrova. Řecko-kyperská veřejnost ale nebyla schopna uvědomit si 

možné důsledky jejich zamítnutí sjednocení ostrova, protože tímto 

negativním postojem stejně nezabránila obnově turecko-kyperské části 

z unijních financí. EU totiž držela svoje avizované stanovisko a odměnila 

silně proevropský výsledek referenda u kyperských Turků zrušením 

ekonomického embarga na severní část ostrova a uvolnila pro ni 

rozvojové dotace. Pověst Kyperské republiky navíc utrpěla značné šrámy 

jak na evropské tak na mezinárodní scéně.

2 .2  P o s t o j  p o l it ic k é  r e p r e z e n t a c e  a  o b y v a t e l

SEVEROKYPERSKÉ TURECKÉ REPUBLIKY

Klíčovou postavou politické scény severní části ostrova byl Rauf 

Denktas. Muž, který se v mnohém podobal svému odvěkému nepříteli, 

současnému prezidentovi Kyperské republiky Tassosu Papadopulosovi.

I Denktas totiž od padesátých let aktivně působil proti britské nadvládě a 

proti řeckému nacionalismu. V roce 1957 se stal spoluzakladatelem 

Turecké organizace odporu TMT (Türk Mukavemet Teskilati), která byla 

zformována proti útokům řecko-kyperské teroristické organizaci EOKA, 

jejíž členem byl právě Papadopoulos. Se stejnou vervou, s jakou usiloval 

Papadopoulos o enosis, prosazoval Denktas turecký nacionalismus a 

taksim, tedy rozdělení ostrova. Stal se populárním vůdcem kyperských 

Turků, který se zasloužil o vyhlášení Severokyperské turecké republiky 

(Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti) v roce 1983 a současně byl zvolen 

prvním prezidentem77. Jeho veřejná oblíbenost se však v novém tisíciletí

76 Moček, Michal: Referendum: do unie jde pouze řecká část Kypru. In: MF Dnes, 
26.dubna 2004, s. 1 (s. A9).
77 http://en.wikipedia.org/wiki/Rauf_Denktash (16. října 2005)
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začala postupně vytrácet, i když v době před referendem zastával již 

čtvrté pětileté funkční období v řadě78.

Střípky z Denktasovy minulosti napovídají mnohé o jeho postoji 

к vyřešení kyperské otázky, který se nezměnil od konce 60. let, kdy se 

objevily první významnější snahy OSN o zahájení přátelských rozhovorů 

vedoucích ke smírnému výsledku. Po celé tři desetiletí se mu dařilo 

úspěšně blokovat veškerá nabízená kompromisní stanoviska. V třetím 

tisíciletí se však turecko-kyperské ovzduší radikálně změnilo. Faktorem 

proměny veřejnosti se stala vidina vstupu do Evropské unie, ukončení 

izolace republiky, odstranění ekonomického embarga, zisku nezávislého 

postavení vzhledem к Turecku. Nicméně Denktas nebyl schopen tuto 

transformaci veřejného mínění reflektovat a dál zastával nesmiřitelný 

postoj vůči veškerým snahám po sjednocení ostrova.

Situace vyvrcholila v prosinci 2002, kdy do ulic hlavní města Nikosie 

rozděleného zelenou linií vyšlo 30 tisíc demonstrantů volajících pro 

sjednocení ostrova a vyzývajících prezidenta к okamžité rezignaci.79 

Jiskrou, která zažehla odpor veřejnosti proti Denktasově politice, se stalo 

zasedání Evropské rady v Kodani. Tato konference konaná 13. prosince 

2002 s konečnou platností schválila přistoupení deseti kandidátských 

zemí80 do EU к 1. květnu 2004.81 Rauf Denktas však odmítl pozvání a 

kodaňské konference se nezúčastnil. Další možnost vyřešení kyperského 

problému opět „úspěšně“ smetl ze stolu, zároveň s ní však také trpělivost 

většiny kyperských Turků. Na druhou stranu Denktas neztratil kompletní 

podporu, stále se mohl opřít o své permanentní příznivce, pravicovou 

vládu a velice silného tureckého partnera. Premiér turecké vlády Bulent

7K Poslední úspěšné zvolení Raufa Denktashe proběhlo v roce 2000.
74 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/2607099.stm (14. října 2005)
80 Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko
81 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s. 21.
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Ecevit totiž neustále podporoval integraci Severokyperské republiky 

do mateřského Turecka. .

Zlomovým okamžikem se stejně jako v jižní části ostrova staly volby, 

které proběhly nejen v turecké části Kypru. Obrovský vliv na změnu 

zdejšího politického ovzduší měly volby konané v samotném Turecku, 

neboť na něm je severokyperská republika ekonomicky i politicky 

závislá. Parlamentní volby v Turecku se konaly 3. listopadu 2002 a se 

ziskem 34% hlasů v nich zvítězila umírněná konzervativní islamistická 

Strana spravedlnosti a rozvoje AKP83 (Adalet ve Kalkinma Partisi), která 

zaujala pevné proevropské stanovisko. Proto se premiér nové vlády AKP 

vyslovil pro okamžité obnovení kyperských rozhovorů s cílem vstupu 

ostrova do EU ve sjednocené podobě.84

Na ostrovní půdě se pak konaly velice důležité parlamentní volby o rok 

později, v prosinci 2003. Vítězem se stala doposud opoziční 

Republikánská turecká strana CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 

s odmítavým postojem к myšlenkám prezidenta Raufa Denktas. Bohužel 

její vítězství se ziskem 35,4% hlasů85 jí nedovolovalo sestavit vládní 

koalici s ideově spřízněnou stranou Hnutí za demokracii a mír BDH 

(Ващ ve Demokrasi Hareketi), neboť by společně daly dohromady 

navlas stejný počet parlamentních křesel jako získaly opoziční strany86. 

Proto se CTP rozhodla pro uzavření minimální koalice s Demokratickou 

stranou DP (Demokrat Partisi) Serdara Dentashe, syna prezidenta. 

Možná klika klanu Dentashů na posílení svého vlivu však byla 

zneutralizována díky nové politice tureckého premiéra Tayyipa 

Erdogana87, která napomáhala Talatově vládě ve snaze prosadit 

sjednocení ostrova. Druhá nej silnější strana, kterou sám Rauf Denktas

x2 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s. 19.
83 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Turkey (16. října 2005)
K4 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
85 http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/chypre/legislatives/resultats.htm (14. 
října 2005)
86 Parlament Severokyperské turecké republiky je  tvořen 50 křesly.
87 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)
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založil v polovině 70. let, Národní sjednocená strana UBP*S (Ulusal 

Birlik Partisi) odešla do opozice. Nově nastavené podmínky tedy 

připravily turecko-kyperského prezidenta o vládní podporu jeho 

nekompromisních kroků.

Průzkumy veřejného mínění prováděné mezi obyvatelstvem turecké části 

Kypru vykazovaly optimistických 60% pro kladný výsledek referenda89. 

Turecko-kyperskou veřejnost převládly myšlenky na výhody, které by 

jim navrhovaný plán mohl přinést. Sjednocení ostrova na federální bázi 

s jižním Kyprem v sobě totiž skrývalo pro severní část hned několik 

pozitivních aspektů.

Jedním z těchto aspektů bylo bezesporu získání suverenity v rámci 

plánované Sjednocené kyperské republiky. To by znamenalo naprostý 

obrat současného stavu Severokyperské turecké republiky, která je 

mezinárodně neuznaná za samostatný státní útvar. Jediný stát, který 

uznává její suverenitu je mateřské Turecko. Izolace ostrova fakticky 

znemožňuje jakýkoli kontakt kyperských Turků sjinými státy než 

s Tureckem, protože navázání styků by znamenalo uznání turecko- 

kyperské vlády. Ale к tomuto kroku žádná z velmocí mezinárodní scény 

nechce přistoupit. A proto namísto finanční rozvojové pomoci sužuje 

ostrov dlouholeté uvalení ekonomického embarga.

Další stěžejní faktor, který do velké míry navazuje na předchozí, je 

ukončení závislosti na Ankaře, přičemž se jedná především o naprostou 

ekonomickou, finanční a vojenskou závislost. Tradiční obchodní vazby 

byly po obsazení ostrova tureckými vojsky zničeny a nahrazeny výlučně 

vazbou na Turecko. Navíc velké finanční ztráty z ukončeného 

turistického ruchu a silně omezené produkce zemědělství přivedly zemi 

к ekonomické depresi, ztrátě konkurenceschopnosti, růstu 

nezaměstnanosti a vysoké inflaci. Ekonomika severního Kypru se stala

K!l http://en.wikipedia.org/wiki/National_Unity_Party_%28Cyprus%29 (16. října 2005)
89 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3649437.stm (14. října 2005)
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plně závislou na tureckých půjčkách90 a bezprostředně se v ní odrážela 

ekonomická nestabilita Turecka. Sjednocení ostrova by tak přineslo 

zpřetrhání těchto silných pout mezi severní částí ostrova a Tureckem. 

Severnímu Kypru by se jako konstitutivní jednotce suverénního státu 

otevřela možnost vstupu na zahraniční trhy a obnovu obchodních vztahů. 

Průběžně by docházelo i к postupnému stahování tureckých vojenských 

jednotek z ostrova, které by zároveň ukončilo kontrolu tureckých velitelů 

nad turecko-kyperskou policií a hasiči91.

Pravděpodobně nejvlivnějším lákadlem pro přijetí navrhovaného plánu se 

pro kyperské Turky stala vidina vstupu do struktur EU. Severní oblast 

Kypru by se dostala na přední místo dotací finančních fondů EU, aby 

došlo к vyrovnání ekonomické situace na ostrově. Hospodářský rozvoj 

by nabyl dlouhodobého charakteru, protože by docházelo к postupné 

obnově cestovního ruchu, zemědělství a v konečném důsledku poklesu 

nezaměstnanosti a zvýšení životní úrovně obyvatel. EU by ale 

neznamenala pouze ekonomické výhody a přístup na její vnitřní trh, 

přinesla by také evropské standardy lidských práv a sociální politiky.

Výsledek referenda mezi turecko-kyperskými obyvateli potvrdil 

historický zvrat trendu, který dlouhá léta vytrvale zastávali92. Očekávané 

výsledky podle průzkumů veřejného mínění byly ve skutečnosti ještě 

posíleny ve prospěch příznivců Annanova plánu pro Kypr na 64,9% 

souhlasných hlasů. Z důvodů, které změnili pohled kyperských Turků na 

budoucnost ostrova, poměrně srozumitelně vyplývá, že svoje ano neřekli 

kvůli soužití s řecko-kyperskou komunitou. Životní situace kyperských 

Turků způsobila, že se ekonomická otázka stala jejich prioritou. Svoji 

touhu po změně pak vtělili do pozitivního výsledku referenda.

Naději lepších zítřků pro severní Kypr ale zhatili kyperští Řekové, kteří 

dosáhli svého cíle zamítavým hlasováním v referendu. Aplikace plánu

90 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s. 18.
91 http://mondediplo.com/2002/04/09cyprus (15. října 2005)
42 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3654919.stm (14. října 2005)
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sjednocujícího Kypru byla opět odsunuta a s ní tentokrát i jedinečná 

možnost vstupu celého ostrova do EU. Radost nad negativním výsledkem 

referenda společně s kyperskými Řeky vyjádřil i turecko-kyperský 

prezident Rauf Denktas, který referendum komentoval slovy: „...Stát byl
Q-5

zachráněn. ...“ Nicméně prezident se svými příznivci a 

protiintegračními názory se ocitli na turecko-kyperské scéně v roli 

marginálních politických aktérů.

Vítězi, i když „pouze“ morálními, se nakonec stali právě kyperští a 

pevninští Turci94, kteří zcela jasně prokázali svoji snahu přijmout 

navrhovaný plán bez ohledu na to, zda jednali z pragmatických důvodů. 

Reakce mezinárodního prostředí na sebe nedala dlouho čekat a rozhodla 

se ocenit kladný výsledek referenda v severní části Kypru. Na výzvu 

premiéra Mehmenda Ali Talata směřované autoritám EU a OSN 

o ukončení či alespoň omezení izolace a ekonomického embarga turecko- 

kyperského území95 se mu dostalo náležité odpovědi. Evropská komise 

se vyslovila pro „podporu hospodářského rozvoje v severní části 

Kypru“96 a přislíbila uvolnit téměř 260 miliónů Euro97 pro oživení 

ekonomiky. Zároveň však zřetelně artikulovala, že navázání těchto 

vztahů, neznamená uznání Severokyperské turecké republiky za 

suverénní stát.

Celkový výsledek kyperského referenda navodil mezi turecko-kyperskou 

veřejnosti pocit zklamání z rozplynutí slibné představy o ukončení 

izolace severní části ostrova a plném členství v EU. Pozitivní důsledky 

referenda pro kyperské Turky tedy byly potlačeny, nicméně alespoň 

částečný ekonomický prospěch v podobě rozvojové pomoci této 

komunitě její nový postoj přinesl.

93http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3656653.stm (14. října 2005)
„ ...The state has been saved. ..."
44 Petráček, Zbyněk: Rozdělený Kypr v jednotné Evropě. In: Respekt, 19/2004, s. 3.
95 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3656009.stm (14. října 2005)
9ft http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3656653.stm (14. října 2005)
97 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3660171.stm (14. října 2005)
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2 .3  P o s t o j  v l á d  Ř e c k a , T u r e c k a , V e l k é  B r i t á n i e , R u s k a  a  U S A

> Řecká republika

Vztah Řecka a Kyperské republiky je dodnes charakterizován velice 

silným historickým poutem. Navzdory minulosti, kdy Řecko od 50. let 

tvrdě prosazovalo enosis (připojení Kypru к pevninskému Řecku), se 

dnes prosazuje spíše partnerská báze vzájemného vztahu. I když 

v samotnému Řecku se stále objevují patemalistické tendence, na jejichž 

základě se řecký stát definuje jako hlavní ochránce mezinárodní stability
QO

řecko-kyperského státu proti opoziční síle Turecka.

Aktivity řecké vlády v 90. létech 20. století ztělesněné Panhelenistickým 

socialistickým hnutím PASOK (Panellinio Sosialistiko Kinima) se 

soustředily především na vstup Kypru do struktur EU. V roce 1993 

Komise vyslovila souhlasné stanovisko umožňující zahájit přístupové 

rozhovory s Kyperskou republikou s podmínkou, že do vstupu Kypru 

musí být vyřešen kyperský problém. V průběhu následujícího období se 

toto stanovisko EU dostalo pod takový tlak Řecka, že se EU rozhodla pro 

změnu svého postoje. Důvodem byla výstraha řecké vlády, že pokud 

nebude Kypru zaručen vstup do EU společně s ostatními kandidátskými 

zeměmi za každých podmínek, postaví se proti přistoupení ostatních 

států. Na Helsinské konferenci v roce 1999 proto představitelé Evropské 

unie zaujali pevné stanovisko ke kyperské otázce a přijali myšlenku 

členství Kyperské republiky v EU i bez vyřešení problému rozděleného 

ostrova. Komisař pro rozšíření Gůnter Verheugen po zmařeném 

referendu v dubnu 2004 komentoval toto rozhodnutí slovy: „Unie 

nemohla jednat jinak. Řecko trvalo na vstupu řecké části a hodlalo

98 http://www.europeurn.org.uvirt7.servery.cz/disp_article.php7aid—557&lang—en (14. 
října 2005)
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blokovat celé rozšíření, pokud by unie trvala na vstupu celého 

sjednoceného Kypru.“99

Z kroků řecké vlády je tedy patrná snaha vyhnout se nutnosti řešit 

kyperský problém prostřednictvím sjednocení ostrova a umožnit řecko- 

kyperské komunitě bezproblémový vstup do EU beze změny současného 

stavu. Tuto situaci v podstatě nezměnily ani řecké parlamentní volby, 

které se konaly krátce před referendem 7. března 2004. Vítězem se stala 

opoziční strana Nová demokracie (Nea Dimokratia), která sestavila 

většinovou pravicovou vládu v čele s premiérem Costasem 

Caramanlisem a oporou ve 165 křeslech v 300členném parlamentu100. 

Hnutí PASOS přešlo po dlouhých jedenácti letech do opozice.101 Změna 

postoje Caramanlisovy vlády ke kyperskému problému nebyla výrazná, 

ale spíše symbolicá. Premiér oficiálně vyzval kyperské Řeky pro 

vyslovení souhlasu s navrhovaným řešením z dílny OSN, vzápětí je však 

ujistil o plném respektování jejich svobodného rozhodnutí, které vyjádří 

výsledkem referenda.102 Pozice řecké vlády se tedy i nadále nesla v lehce 

nacionalistickém duchu a změna proběhla spíše po formální stránce, 

kterou chtělo Řecko působit na mezinárodní rovině jako zastánce 

vyřešení kyperského problému.

> Republika Turecko

Turecko je možné skutečně označit za mateřskou zemi Severokyperské 

turecké republiky, protože stálo u jejího zrodu v roce 1983 a zároveň je 

jedinou zemí, která uznává její existenci a suverenitu. Z mezinárodního 

hlediska tedy turecko-kyperský stát neexistuje, což samozřejmě orientuje 

severní Kypr pouze jediným možným směrem plné závislosti na Turecku

99 Fridrich, Milan: Evropská unie se maximálně otevírá kyperským Turkům. In: 
Hospodářské noviny, 27. dubna 2004, s. 5.
100 http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election, 2004 (16. října 2005)
101 Zbožínek, Jaroslav: Řecké volby stvrdily příklon doprava. In: Právo, 10. března 
2004, s. 10.
102 Zbožínek, Jaroslav: Kypr má po 30 letech šanci na sjednocení. In: Právo, 24. dubna 
2004, s. 11.
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z ekonomické, finanční i vojenské perspektivy. Na druhou stranu 

Turecko odmítá uznat suverenitu Kyperské republiky, která se formálně 

vztahuje na celý ostrov, protože tímto krokem by současně popřelo 

suverenitu Severokyperské turecké republiky.

Dlouhodobý turecký přístup103 ke kyperskému problému, který byl 

charakterizován pojmem taksim (rozdělení ostrova) a připojení turecko- 

kyperské části к mateřskému státu, se radikálně změnil listopadovými 

volbami 2003. Od roku 1999 do těchto voleb formuloval tureckou 

politiku vládní kabinet premiéra Bülenta Ecevita, který byl tvořen koalicí 

tří stran: prezidentovi nejsilnější Demokratické levicové strany DSP 

(Demokratik Sol Parti), středopravicové Vlastenecké strany (Anavatan 

Partisi) a Strany národního hnutí (Milliyetçi Hareket Partisi) .104 

Ecevitova vláda se sice snažila prosazovat reformy к ekonomické 

stabilizaci ostrova v souladu s přístupovými podmínkami EU, nicméně 

v kyperské otázce zastávala rigidní stanovisko. Postupné dokončování 

příprav Kyperské republiky na vstup do Unie v roce 2001 vyvolalo 

u Ecevita dokonce radikální prohlášení o integraci severního Kypru 

s pevninským Tureckem.105

Změnu přístupu přinesly parlamentní volby ze 3. listopadu 2002, které 

znamenaly pád Ecevitova kabinetu a vítězství umírněných islámských 

konzervativců ze Strany spravedlnosti a rozvoje AKP (Adalet ve 

Kalkinma Partisi), kteří díky 34,3% hlasů získali 363 křesel 

v 550členném Velkém národním shromáždění. Premiérem nové vlády se 

stal Recep Tayyip Erdogan, který čelil velké vlně kritiky kvůli obvinění 

z destrukce laického charakteru státu ve prospěch islámu.

Erdogan ale obrátil svoji pozornost především na vstup Turecka do EU, a 

proto se také odchýlil od tureckého dlouholetého stanoviska ke kyperské

103 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s.
19.
104 http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BClent_Ecevit (16. října 2005)
105 Košťál, Vratislav: Prokletí Afroditina ostrova. In: Mezinárodní politika, 3/2004, s.
19.
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otázce a už na počátku roku 2003 vyzval v televizním vysílání turecko- 

kyperského prezidenta Denktase, aby změnil směr svojí politiky a 

účastnil se nových rozhovorů o Annanově plánu pro Kypr106. Erdogan 

také prosazoval názor, aby se referendum o tomto plánu konalo i za 

předpokladu, že by se politické elity kyperských komunit nebyly schopny
107dohodnout na kompromisním výsledku. Tímto postojem v podstatě 

sebral trumfy jak řecko-kyperskému prezidentu Papadopoulosovi, jež 

spoléhal na nekompromisní pozici Denktase, tak samotnému Denktasovi, 

protože tím jeho odpor к vyjednávání ztrácel účinek.

Důvod, kvůli kterému turecký vládní kabinet vyslovil svoji otevřenou 

podporu sjednocení Kypru a společného vstupu do EU, byl 

pragmatického charakteru. Turecko si totiž uvědomilo, že bez smírného 

vyřešení kyperské otázky s ním EU nezahájí přístupové rozhovory. Proto 

přijalo roli tolerantního partnera, který je ochoten uznat nezávislost 

Spojené kyperské republiky. Erdogan si také dovedl velice dobře 

spočítat, že Řecko i Kypr budou spolurozhodovat o vstupu Turecka mezi 

členské státy EU. Výhodnější pozici pro Turecko by si samozřejmě 

zajistil, kdyby turecko-kyperská komunita členem Unie již byla.

Referendum, které skončilo resolutním ne kyperských Řeků a nadále 

odsunulo řešení kyperského problému, tak alespoň vylepšilo tureckou 

image na mezinárodní úrovni. Turecko jasně dokázalo, že je schopné 

reformovat svoji politiku a že je ochotné plnit Kodaňská kritéria 

stanovená EU v roce 1993.

> Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Velká Británie sehrála v kyperské minulosti poměrně významnou roli, 

protože od roku 1878 ostrov okupovala a v roce 1914 jej formálně 

anektovala. Konec postavení Británie jako koloniální mocnosti byla 

ukotvena Curyško-londýnskými dohodami v roce 1959, který podepsali

106 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2621803.stm (14. října 2005)
107 http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus (15. října 2005)

48

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2621803.stm
http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus


zástupci kyperský Řeků a Turků, vlády Řecka, Turecka a již zmíněné 

Velké Británie. Na základě tohoto dokumentu získal Kypr o rok později 

nezávislost a zároveň ustavil dvě Svrchované oblasti základen Akrotiri a 

Dhekelia (Sovereign Base Areas), které vytvořily zámořské oblasti Velké 

Británie. Smyslem vytvoření britského území na Kypru, které zaujímá asi
o 1083% rozlohy ostrova, byly čistě geograficko-strategické důvody. 

Jedinečně výhodná poloha Kypru na východním okraji Středozemního 

moře totiž poskytuje blízkost Suezského kanálu a také dostupnost 

Středního východu.

V roce 2004 Velká Británie jako členská země EU podpořila navrhovaný 

Annanův plán pro vyřešení kyperského problému na základě federalizace 

ostrova. Mimochodem stejné stanovisko prosazovala už při vyjednávání

o nezávislosti Kypru na sklonku 50. let. Angažovanost Británie 

v kyperské otázce se však primárně soustředila na udržení britské 

strategické pozice na ostrově. I v rámci nového plánu si dokázala 

vyjednat ponechání dvou vojenských základen na jihu a jihovýchodě 

ostrova, ačkoli v částečně pozměněné formě. Velká Británie totiž 

souhlasila s odevzdáním 45 čtverečních mil (asi 115 čtverečních 

kilometrů) zemědělské půdy ve prospěch kyperských Řeků109, čímž se 

fakticky vzdávala poloviny svého svrchovaného území. Krach referenda 

ale žádné změny nepřinesl, a proto Svrchované oblasti Akrotiri a 

Dhekelia zabírají dál 98 čtverečních mil a pojímají asi 3 tisíce mužů 

britských ozbrojených sil.110

Britské stanovisko к výsledku referenda komentoval britský ministr 

zahraničí Jack Straw slovy respektu nad rozhodnutím kyperských Řeků a 

zároveň i naděje, že do budoucna náležitě uváží správnost své volby. Na 

adresu kyperských Turků vyslovil pochopení nad jejich úsilím za

l0s http://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_and_Dhekelia (16. října 2005)
109http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2794421.stm (14. října 2005)
110 http://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_and_Dhekelia (16. října 2005)
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sjednocení ostrova a vstupu do EU a ujistil je, že Velká Británie bude 

pracovat na realizaci těchto turecko-kyperských snah.111

> Ruská federace

Vztahy Ruska ke Kypru jsou limitovány odvěkou rivalitou mezi Ruskem 

a Tureckem. Orientují se proto na řeckou Kyperskou republiku, se kterou 

ruská diplomacie udržuje vzájemné vztahy už od roku 1960. Tradičně 

přátelský duch postoje jižní části Kypru a Ruska potvrzují časté kontakty 

na úrovni vládních ministrů i členů parlamentu obou států. Dobré vztahy 

jsou zakotveny v mnoha vzájemných dohodách a smlouvách o obchodu, 

ekonomickém rozvoji a průmyslové spolupráci, spolupráci v oblasti 

vědy, vzdělání a kultury, turistice atd.112 V neposlední řadě je třeba 

zmínit i blízkost ruské a řecko-kyperské ortodoxní církve, jejíž 

představitelé jsou rovněž ve vzájemném přátelském styku.

Co se týká pozice Ruska ke kyperskému referendu, hledělo samozřejmě 

na problematiku z řecko-kyperského pohledu a hodnotilo navrhovaný 

Annanův plán jako uspěchaný dokument s několika spornými body113, 

jež by měly být řešeny expertními týmy trpělivějším způsobem. Z tohoto 

důvodu také Rusko nezpochybnilo možnost odložit konání referenda do 

doby, než budou tyto jednotlivé problémy vyřešeny.114 Svoji kritiku 

směřovalo především na příliš velké ústupky vůči Turkům.115

Rozhodný postoj zaujalo Rusko 21. dubna 2004, kdy na zasedání Rady 

bezpečnosti OSN vetovalo rezoluci směřovanou ke všem obyvatelům 

Kypru s cílem podpořit kladné hlasování v referendu. Náměstek ruského 

velvyslance při OSN Gennady Gatilov vysvětlil, že rezoluce

111 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3656653.stm (14. října 2005)
112 http://www.cyprus.mid.ru/en/ru_cy.htin (14. října 2005)
1 l3http://proquest.umi.com/pqdweb?did=621876731 &sid=2&Fmt::=3&clientId=45149&  
RQT=309&VName=PQD&cfc=l (14. října 2005)
"4http://proquest. umi.com/pqdweb?did=618498381 &sid=2&Fmt=3&clientId=45149&  
RQT=309&VName=PQD (14. října 2005)
115 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3654919.stm (14. října 2005)

50

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3656653.stm
http://www.cyprus.mid.ru/en/ru_cy.htin
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=621876731
http://proquest
http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3654919.stm


představovala pokus o ovlivnění sobotního hlasování,"6 a právě z tohoto 

důvodu Rusko uplatnilo svoje právo veta.

Chování Ruska potvrzovalo přátelské vztahy s řecko-kyperskou 

politickou reprezentací, jež razantně prosazovala zamítnutí Annanova 

plánu. Ruské veto však přivítala i menšina kyperských Turků v čele 

s prezidentem Raufem Denktasem, který jej komentoval slovy: „Bůh 

žehnej Rusku. Zabránilo katastrofě.“117

> Spojené státy americké

Na rozdíl od Ruska jsou vztahy USA a Kypru limitovány přátelským 

spojenectvím s Tureckem. I když se Kypr v době Studené války nikdy 

nezapojil do východního bloku a orientoval se západním směrem, přesto 

si řecko-kyperská reprezentace už od 60. let udržovala od americké vlády 

určitý distanc. Důvodem bylo přesvědčení, že USA straní kyperským 

Turkům. V polovině 60. let totiž Spojené státy přednesly vlastní návrh na 

řešení kyperské otázky v podobě sjednocení ostrova s pevninským 

Řeckem, za což by na oplátku Turecko získalo na ostrově svrchované 

území pro vojenskou základnu a kyperští Turci zaručená menšinová 

práva.118 Nicméně americký návrh byl striktně odmítnut a smeten pod 

stůl. Vzájemné vztahy byly navíc pošramoceny v roce 1974 zastřelením 

amerického velvyslance v kyperské metropoli Nicosia během 

protiamerické demonstrace.119 Nicméně pod tlakem Kongresu Spojených 

států a řecké komunity žijící na území USA se americko-kyperské vztahy 

začaly postupně zlepšovat. Na americkém Ministerstvu zahraničí byla 

dokonce zřízena nová funkce Speciálního koordinátora pro Kypr. Ve 

21. století už jsou vztahy mezi USA a Kyperskou republikou na

116 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3649437.stm (14. října 2005)
117 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3649437.stm (14. října 2005)
„ G od bless Russia. They have prevented a catastrophe. “
1IK http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute (16. října 2005)
n9http://www. thehistorychannel.co.uk/site/this_day_in_history/this_day_August_19.ph 
p (14. října 2005)
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uspokojivé úrovni a projevují se vzájemnou spoluprácí v oblastech boje 

proti terorismu, vymáhání práva, obchodu i zahraniční politice.

Ke kyperské otázce se USA postavily naprosto jednoznačně a vyslovily 

svůj , jasný a významný“ zájem120 na smírném vyřešení, které by přineslo 

hned několik pozitivních trendů. Samozřejmě by to znamenalo 

ekonomický, politický i kulturní prospěch pro celý ostrov. Dále možnost 

probudit celý kyperský potenciál. Příznivě by zapůsobilo na uklidnění 

napjatých vztahů mezi Řeckem a Tureckem jako spojenců 

Severoatlantické aliance a navíc by podpořilo turecké aspirace na 

zahájení přístupových rozhovorů s EU.121

Z perspektivy Spojených států představoval Annanův plán doposud 

nejlepší způsob vyřešení kyperské otázky, který by v podstatě přinesl 

„vítězství pro všechny strany a znamenal nezbytný příspěvek к míru, 

stabilitě a prosperitě v kritickém regionu“.122 Na základě této pozice USA 

diplomaticky podporovaly snahy OSN o prosazení navrhovaného plánu.

To byl také hlavní důvod, proč se USA znepokojovaly atmosférou řecko- 

kyperské veřejnosti, jejíž nálady byly podle průzkumů veřejného mínění 

к Annanově plánu negativně nakloněny. Spojené státy upozorňovaly už 

před referendem kyperské Řeky, že v případě jejich zamítavého 

stanoviska, se USA zasadí o ukončení izolace kyperských Turků.123

I přes toto upozornění však referendum skončilo krachem a americká 

administrativa začala přehodnocovat svoji politiku vůči severnímu 

Kypru.

120 http://nicosia.usembassy.gov/USpolicy/sp-WPC_Jan04.htm (14. října 2005)
121 http://nicosia.usembassy.gov/USpolicy/sp-WPC_Jan04.htm (14. října 2005)
122 http://nicosia.usembassy.gov/USpolicy/sp-WPC_Jan04.htm (14. října 2005) 
“...win fo r  a ll the parties and make a vital contribution to peace, stability and  

prosperity in a critical region.... “
123 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3654919.stm (14. října 2005)
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2 .4  P o s t o j  O r g a n i z a c e  s p o j e n ý c h  n á r o d ů  a  E v r o p s k é  u n i e

> Organizace spojených národů

OSN se angažuje v kyperském problému od samého počátku jeho vzniku. 

Po rozpadu federální Kyperské republiky a vypuknutí občanské války, 

vyslala na ostrov v březnu 1964 svoje Mírové jednotky UNFICYP 

(United Nations Peacekeeping Force in Cyprus)124, které byly zřízeny 

Rezolucí 186 Rady bezpečnosti OSN125. Ve stejném roce pak OSN 

zahájila svoje dlouholeté snahu po mírovém usmíření řecko-kyperské a 

turecko-kyperské strany.

Vyjednávači rozhovory měly velice podobný charakter, protože po 

několika kolech jednání vždy skončily krachem a toto ztroskotání bylo 

způsobeno nedostatkem ochoty к přijetí kompromisního ústupku. Po 

určitém čase pak došlo к zahájení nových mírových rozhovorů, čímž se 

vylíčený kruh uzavíral.

Poslední pokus o vyjednávání byl zahájen 14. ledna 2002. Po krátkém 

přerušení se do tohoto nového mírového procesu osobně vložil Generální 

tajemník OSN Kofi Annan, který byl někdy zastupován peruánským 

diplomatem a Zvláštním poradcem Generálního tajemníka pro Kypr 

Alvarem de Soto, a už 11. listopadu představil politickým 

reprezentacím obou komunit poměrně detailní plán, podle kterého měl 

být ukončen dlouhodobý kyperský spor. Asi po měsíci do něj byly 

zapracovány námitky a připomínky obou komunit a revidovaný 

dokument byl označen jako Annanův plán II.127 Jak už bývalo při jednání 

kyperských Řeků a Turků zvykem, ani toto ještě nebyla konečná verze.

V únoru 2003 vznikla už třetí forma plánu, která měla být předložena 

veřejnosti pro vyjádření svého názoru v rámci referenda. Možnost

124 http://en.wikipedia.org/wiki/UNFICYP (16. října 2005)
l25http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/211/44/IM G/NR021144.pdf? 
OpenElement ( 16. října 2005)
126 http://en.wikipedia.org/wiki/Alvaro_de_Soto (16. října 2005)
127 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute (16. října 2005)
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lidového hlasování však rezolutně odmítl turecko-kyperský prezident 

Rauf Denktas a zdálo se, že možnost dosáhnout řešení se zhroutila. 

Patovou situaci ale vyřešily volby do turecko-kyperského parlamentu, 

které přinesly jasné vítězství politických stran podporujících sjednocení 

ostrova. Navíc nově proevropské politické klima i v samotném Turecku 

umožnilo po schůzce tureckého premiéra Erdogana s Generálním 

tajemníkem OSN Kofi Annanem obnovit rozhovory, které přinesly 

výsledek v podobě čtvrtého Annanova plánu128. I к němu však byly 

vzneseny výhrady, a proto finální verze dokumentu byla představena až 

31. března 2004 jako Annanův plán V.

Z neúnavného obnovování mírových rozhovorů, příprav a opakovaných 

revizí jednotlivých plánů je naprosto zřetelná obrovská trpělivost a úsilí 

OSN, ztělesněného Generálním tajemníkem a jeho týmem, к trvalému 

vyřešení kyperského problému. Na tomto základě je pochopitelná reakce 

obrovského zklamání smíšeného s rozhořčením nad zamítnutím pátého 

Annanova plánu pro Kypr. Tyto pocity nejlépe ilustruje komentář Kofího 

Annana, jehož slova byla častokrát citována v médiích: „Jedinečná a
f 1 -JO

historická šance vyřešit kyperský problém byla promarněna.“

> Evropská unie

Problematika členství Kypru v EU se objevila 4. července 1990, kdy 

Kyperská republika podala oficiální žádost o vstup do Evropského 

společenství.130 Nevyřešená kyperská otázka, která znamenala rozdělení 

ostrova a existenci mezinárodně neuznaného státu obsazeného tureckým 

vojskem, představovala skutečný oříšek z pohledu mezinárodního a 

evropského práva. К problému se vyjádřila Komise v roce 1993, kdy 

posoudila Kypr jako způsobilý stát pro budoucí členství s tím, že vnitřní

12S http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute (16. října 2005)
129 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/3656653.stm (14. října 2005)
„A unique and historie chance to resolve the Cyprus problem  has been missed. “
130 http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=789#6 (16. října 2005)
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záležitosti ostrova musí být vyřešeny dříve než se Kypr stane plným 

členem EU.131

Během 90. let ale EU nevyvinula dostatečnou aktivitu pro to, aby 

vyřešení kyperského problému bylo skutečně dosaženo. Navíc se dostala 

pod tlak Řecka, které pohrozilo zablokováním vstupu ostatním 

kandidátským zemím, pokud Kypr nebude zahrnut do skupiny států první 

vlny rozšíření i bez změny ostrovních poměrů. EU se této hrozbě 

podvolila a vyslovila možnost přistoupení pouze jižní části Kypru za 

předpokladu, že se nepodaří kyperský vnitřní problém vyřešit.

Po přelomu tisíciletí se datum vstupu Kypru do EU přiblížilo a tím se 

zvýšil i zájem Komise na sjednocení ostrova. Největší podíl na jednání 

s představiteli Kyperské republiky měl Komisař pro rozšíření Gůnter 

Verheugen, který byl mohutně ujišťován řecko-kyperskými reprezentanty

o jejich náklonnosti к vyřešení složité situace a podpoře Annanova plánu. 

Verheugen a vůbec celá EU byla ale zklamána ještě před konáním 

samotného referenda, protože průzkumy veřejného mínění ukazovaly 

vysoký odpor řecko-kyperských občanů ke sjednocení ostrova s tureckou 

částí. V jejich negativních názorech je navíc vydatně podporoval sám 

prezident Papadopoulos. Gůnter Verheugen proto nešetřil kritikou, 

nicméně jeho pobouření mu nebylo nic platné.

Dne 1. května 2004 vstoupila Kyperská republika do Evropské unie a 

zároveň došlo к porušení základní unijních principů. Důvodem byly 

nevyřešené vnitrokyperské problémy, které zanechaly severní část 

ostrova prakticky mimo EU, takže nedošlo к přistoupení celého státu. 

Ačkoliv je formálně za člena EU považován celý ostrov, na území 

ilegální Severokyperské turecké republiky evropské právo, asquis
'  132communautaire neplatí.

131 http://www.europeum.org.uvirt7.servery.cz/disp_article.php?aid=557&lang=en (14. 
října 2005)
132 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute (16. října 2005)
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Po odříznutí kyperských Turků z účasti v EU proti jejich vůli Komise 

rozhodla, že by severnímu Kypru měla poskytnout alespoň částečnou 

kompenzaci a řecko-kyperskému státu udělit symbolický trest. Proto se 

vyslovila pro podporu ekonomického rozvoje a uvolnění obchodních 

vztahů s tímto doposud izolovaným regionem. К provedení stanovených 

cílů Komise přislíbila uvolnit téměř 260 miliónů Euro. EU však zároveň 

jasně oznámila, že se tyto kroky neznamenají uznání Severokyperské 

turecké republiky za suverénní stát.

S h r n u t í

V druhém oddílu práce jsem věnovala svoji pozornost kyperskému 

referendu v reálném prostoru domácích a mezinárodních. Podrobně jsem 

se zabývala poměry a vývojem událostí v řecko-kyperské a turecko- 

kyperské komunitě, jež vrcholily referendem. Abych dosáhla co nejvíce 

komplexního závěru sledovala jsem i postoje a vlivy těch aktérů, kteří 

mají ke Kypru nějaký bližší či specifický vztah, tedy států Řecka, 

Turecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Ruska, 

USA, mezinárodní organizace OSN a Evropské unie. Cílem mojí snahy 

bylo ukázat na šíři faktorů, které nějakým způsobem ovlivnily sociální a 

politické klima kyperského ostrova a následně mohly mít větší či menší 

vliv na výsledek referenda. Ať už konkrétně zmíním například 

vzpomínky na neblahé historické události, zažité předsudky, osobní 

nevraživost, pragmatické motivy nebo jednotlivé mezinárodní vztahy a 

vazby.
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ZÁVĚR

Kyperské referendum uspořádané v sobotu 24. dubna 2004 přineslo 

výsledky, které naznačily faktory a trendy vývoje kyperské společnosti. 

Obě komunity v rámci veřejného hlasování totiž velice výrazně vyjádřily 

své rozporuplné názory na budoucnost ostrova. Zatímco turecko- 

kyperská komunita vyslovila jasně pozitivní stanovisko, řecko-kyperská 

část společnosti naopak deklarovala rezolutně odmítavou pozici a 

definitivně tak ukončila naděje na úspěšné vyřešení kyperské otázky do

1. května 2004, kdy se Kypr stával členskou zemí Evropské unie.

Neúspěch referenda zametl pod stůl dokument plánu Konečné řešení 

kyperského problému (The Comprehensive Settlement o f the Cyprus 

Problem), který nabízel urovnání dlouholetého konfliktu zejména 

prostřednictvím nastavení nových podmínek kyperského politického 

systému. Nejvýznamnější navrhovanou změnou bylo sjednocení ostrova 

v rámci federace, která by poskytovala řecko-kyperskému a turecko- 

kyperskému státu poměrně velkou a naprosto rovnou míru autonomie. 

Federalizace ostrova by znamenala i mezinárodní uznání dosud izolované 

severní části Kypru a především by umožnila společný vstup celého 

ostrova do struktur Evropské unie. Annanův plán dále nabízel princip 

proporcionálního zastoupení ve federálních orgánech a jeho úrovních, 

snažil se prosadit konsenzuální řešení problémů a současně zaručoval, i 

když ne výslovně, právo menšinového veta. Celou strukturou 

navrhovaného systému se navíc poměrně silně odrážela inspirace tvůrců 

plánu v modelovém státě, za který byla zvolena Švýcarská konfederace. 

Prvky švýcarského modelu pak prostoupily strukturu kyperské ústavy, 

kyperských legislativních a exekutivních orgánů na federální úrovni i 

vymezení funkcí a pravomocí pro federální vládu a konstitutivní 

jednotky.

Domnívám se, že navrhovaný plán poskytoval natolik dostatečný prostor 

pro obě komunity, aby byly schopny koexistovat ve společném státním
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útvaru. Většinovým kyperským Řekům umožňoval udržet pocit 

důležitějšího postavení v systému díky početně silnějšímu zastoupení 

reprezentantů v rámci některých federálních orgánů a funkcí, které na 

základě stanovených opatření reflektovaly lidnatost států. Na druhou 

stranu minoritním kyperským Turkům zajišťoval dostatečně relevantní 

zastoupení v systému prostřednictvím stanoveného opatření pro určité 

federální orgány, ve kterých byl zajištěn rovný počet reprezentantů 

z obou komunit nebo minimální počet reprezentantů z populačně slabšího 

státu. Za důležitý prvek systému, který mohl pozitivně působit na 

kompromisní vyjednávání kyperských politických elit považuji také 

nemožnost přehlasovat jednu komunitu druhou. Protože toto ustanovení 

by zajišťovalo elitám určitou jistotu, že nebude poškozena ve svých 

zájmech, jež považuje za životní. A pravděpodobně by vedlo к větší 

otevřenosti ve vzájemném vyjednávání.

Názorové klima kyperské veřejnosti vzhledem kAnnanovu plánu pro 

Kypr krystalizovalo pod vlivem mnoha podmětů. Hlavní faktory působící 

na obě komunity je možné vidět ve vlivu domácích politických 

reprezentantů, ve vlivu zahraničí a ve vlivu minulosti, předsudků a 

nepřátelství, i když rozhodnutí komunit byla v konečném důsledku 

rozdílná. Tyto faktory tedy působily na řecko-kyperskou a turecko- 

kyperskou společnost specifickým způsobem a pro hlasování v referendu 

vygenerovaly protichůdné motivace obou komunit.

Faktor domácí politiky nasměroval řecko-kyperskou společnost pod silný 

tlak negativistických a nacionalistických názorů svého prezidenta 

Papadopoulose, s jehož postoji se tato veřejnost v podstatě ztotožnila. 

Proti prezidentovi totiž nebyla vytvořena žádná opoziční síla, která by 

důsledně komentovala jeho výroky a podávala vyvážený pravdivý pohled 

na navrhovaný Annanův plán. Významný vliv na rozhodování 

kyperských Řeků měly dvě blízké zahraniční země Řecko a Rusko. 

Řecké neutrální stanovisko a ruské veto v Radě bezpečnosti OSN proti

58



rezoluci na podporu kladného hlasování se tak staly impulsem к setrvání 

řecko-kyperské společnosti na odmítavé pozici. Další pobídkou byly 

bolestné vzpomínky na násilné události a hluboce zakořeněné existence 

nepřátelství vůči turecko-kyperské komunitě. Výsledným motivem 

kyperských Řeků při hlasování se tak stalo přesvědčení o silně 

protureckém plánu, který zcela opomíjí řecko-kyperské zájmy a 

požadavky.

Odlišná atmosféra se projevila v turecko-kyperské společnosti. Snaha 

domácí politiky prezidenta Raufa Denktase o ztroskotání referenda, byla 

veřejností silně bojkotována. Odezvou této obrovské nespokojenosti 

s prezidentovou politikou byly parlamentní volby, které umožnily vznik 

nové turecko-kyperské vládě premiéra Talata s proevropským kurzem. 

Kladný přístup к navrhovanému řešení podpořilo i zahraničí ztělesněné 

především Tureckem v čele s novými premiér Erdoganem a jeho novým 

přístupem ke kyperské otázce. Nepříznivý vliv minulosti a předsudků byl 

na turecko-kyperské půdě potlačen pozitivními vyhlídkami, které plán 

izolovanému severu ostrova sliboval. Konečný motiv kyperských Turků 

tak získal pragmatický náboj usilující o zlepšení životních a 

ekonomických podmínek.

Nové trendy vývoje kyperské společnosti, které s sebou referendum 

přineslo, byly odstartovány především turecko-kyperskou komunitou, 

protože ta radikálně změnila svůj dosavadní postoj ke sjednocení ostrova. 

Prvním trendem bylo zahájení postupného odklonu veřejnosti od starých 

domácích politických elit. Protože právě tyto elity dodnes neschopné 

odpoutat se od minulosti a vzájemné nevraživosti a přijmout roli 

usmiřovatele společnosti byly klíčovými překážkami při dosahování 

kompromisních závěrů. Za druhý trend pak lze považovat uvědomování 

si výhod plynoucích ze vzájemné koexistence komunit v rámci jednoho 

státu.
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I když referendum skončilo krachem, znamenalo pro Kypr počátek 

názorových změn. Na konečné vyřešení kyperského problému si ale 

budeme muset ještě počkat.
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R esum e

My Bachelor’s work The 2004 Referendum in Cyprus: An Attempt at a 

United Cyprus Republic deals with the latest efforts to solve the so-called 

Cyprus problem by means of a document entitled the Comprehensive 

Settlement o f  the Cyprus Problem (often also described as Annan Plan 

V), which was finally published on March 31, 2004. An important role in 

the coming into being of this plan was played by a team of experts 

working under the auspices of the United Nations Secretary General Kofi 

Annan, who -  in person -  took an active part in pushing the plan through 

among the Graeco-Cypriote and Turco-Cypriote political representations. 

As in several previous attempts, the main objective of the plan was to 

eliminate problems connected with the internationally unrecognized and 

isolated Turkish Republic of Northern Cyprus and to set on the island 

conditions of co-existence acceptable for both heterogeneous 

communities. Nevertheless, this plan is different from the other ones. Its 

uniqueness is in the possibility of the unified Cypriote state joining the 

European Union, including the so-far isolated area of Northern Cyprus.

The first part of the presented Bachelor’s work is directed in a way 

typical of political science and great attention is paid to the conditions 

which Annan Plan might introduce into real-life in Cyprus. In the first 

place, special attention is focussed on the political system and the work 

describes in detail the form of the federalization of the island and the 

shape of legislative, executive and judicial authorities on a federal level. 

On the basis of this description, the first part of the work tries to show in 

particular that the Cypriote system would not be a world’s unique object 

of its kind, for it shows significant similarities with the political system 

of the Swiss Confederation. In conclusion, the analysis of Cyprus’ 

political system logically leads up to the theory of consociational 

democracy of Arend Lijphart, because the characteristic features of
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consociational democracy typical of the Swiss model were, by analogy, 

transferred even into the circumstances in Cyprus.

The second part of the work focuses on real domestic and international 

atmosphere, in which the proposed Annan Plan occurred. The aim is to 

demonstrate that the Referendum in Cyprus, in which the public of the 

whole island was supposed to express their agreement or disagreement 

with the conditions contained in Annan Plan, was held under a strong 

pressure of historical events and deep-rooted prejudice, personal 

animosity and intransigence of Cypriote political leaders as well as 

complex international relations. The second part of the work deals -  in 

particular -  with the atmosphere in the Graeco-Cypriote and Turco- 

Cypriote communities and monitors the standpoints of the states 

concerned, i.e. of Greece, Turkey, the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, Russia, the U.S.A. as well as such international 

organisations as the United Nations and the European Union.
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PŘÍLOHA

Současná teritoriální podoba Kypru

Teritoriální změny řecko-kyperského a turecko-kyperského území 
navržené dokumentem Konečné řešení kyperské otázky

ATTACHMENT 2ш

TERRITORIAL ADJUSTMENT '
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Teritoriální změny britských vojenských základen navržené 
dokumentem Konečné řešení kyperské otázky

ATTACHMENT 1b

MAP OF THE UNITED CYPRUS REPUBLIC 

AND ITS CONSTITUENT STATES

After entry into force of protocol to the Treaty of Establishment

The Comprehensive Settlement of Cyprus Problem.
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