ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2018
ABCHÁZSKO
24.4. prezident jmenoval novým předsedou vlády Gennadije Leonidoviče
GAGOLIU, který vystřídal Beslana Barcice
30.4. jmenována nová vláda (MZV Daur KOVE)
9.9.
při autonehodě zahynul předseda vlády Gennadij Gagolia, úřadujícím předsedou
vlády se stal Daur Džumkovič ARŠBA
18.9. prezident Chadžimba jmenoval novým předsedou vlády Valerije Ramšuchoviče
BGANBA-u
ACEH
5.7.
úřadujícím guvernérem se stal Nova IRIANSYAH
ADYGEJSKO
22.12.2017
úřadujícím předsedou vlády byl jmenován Alexandr Vladimirovič
NAROLIN (potvrzen 29.12.)
ADŽARSKO
4.7.
demisi podal předseda vlády Zurab Pataradze
21.7. novým předsedou vlády schválil parlament Tornike RIŠVADZE-ho
AFGHÁNISTÁN
28.2. prezident Ghání nabídl na mezinárodní mírové konferenci v Kábulu hnutí
Talibán mírové rozhovory bez předběžných podmínek, příměří a výměnu
zajatců, pokud Talibán uzná legálnost jeho vlády a vládu práva
8.3.
RB OSN schválila rezoluci č. 2405 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNAMA do 17.3.2019
7.6.
prezident oznámil dočasné příměří s Talibánem do 20.9. při příležitosti svátku
Eid al-Fitr na konci ramadánu; začne platit příští týden
9.6.
Talibán přistoupil na třídenní příměří s vládními silami poté, co takové příměří
vyhlásila vláda
16.6. setkáními bojovníků Talibánu s příslušníky vládní armády na mnoha místech
země bylo zahájeno třídenní příměří u příležitosti konce ramadánu; prezident
Ašraf Ghání je jednostranně prodloužil a vyzval velení Talibánu k následování
(17.6. to však mluvčí Talibánu vyloučil)
19.8. prezident Ghání oznámil dohodu s vedením Talibánu o příměří spojeném s
muslimským svátkem oběti a poutí do Mekky v délce tří měsíců (mělo začít
20.8.); Talibán však nabídku na příměří vzápětí odmítl a pokračoval v útocích
na vládní síly i civilní obyvatelstvo
20.10. parlamentní volby do Sněmovny lidu s 250 členy se konaly za účasti přes 45 %
registrovaných voličů (v provinciích Ghazní a Kandahar až 27.10.)
9.11. v Moskvě byla zahájena porada 12 zemí o Afghánistánu, které se zúčastní i
zástupci Talibánu (za stát se zúčastní Nejvyšší mírová rada) a která má umožnit
zahájení mírových jednání se současnou vládu
28.11. prezident oznámil vytvoření týmu pro jednání o mírové dohodě s Talibánem;
ten však nadále odmítá s vládou jednat a trvá na přímých rozhovorech s USA
21.12. americký prezident rozhodl o stažení 7 tisíc amerických vojáků ze země;
Talibán tuto zprávu uvítal

23.12. jmenováni první členové nové vlády
26.12. kvůli technickým problémům odložila vláda konání prezidentských voleb, které
se měly konat v dubnu 2019, a to na 20.7.2019
ALBÁNIE
28.12. změny ve vládě (MZV Gent CAKAJ)
ANDORRA
15.7.2017
novou ministryní zahraničí se stala Maria UBACH FONT
ANGOLA
23.4. poté, co byl obviněn z korupce, byl prezidentem odvolán velitel ozbrojených sil
generál Geraldo Sachipengo Nunda
ANTIGUA A BARBUDA
21.3. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 18 členy se uskutečnily za
účasti 76,32 % registrovaných voličů
22.3. oznámeno složení nové vlády (MP Gaston Alphonso BROWNE, MZV E.P.
Chet GREENE)
26.3. předsedou Sněmovny reprezentantů byl znovu zvolen Sir Gerald WATT a
předsedkyní Senátu byla znovu jmenována Alincia WILLIAMS-GRANT
6.11. ústavní referendum o ustavení Karibského soudního dvora (Caribbean Court of
Justice) jako nejvyšší odvolací instance v zemi místo dosavadního Soudního
výboru Královské rady (Judicial Committee of the Privy Council) bylo
neplatné, protože se ho nezúčastnilo ústavou požadovaných nejméně 66,6 %
oprávněných voličů; za účasti 33,55 % oprávněných se 47,96 % hlasujících
vyslovilo pro změnu, 52,04 % hlasovalo proti
ARCACH (NÁHORNÍ KARABACH)
6.6. odstoupil státní ministr (hlava vlády) Araik Arťuňan; novým byl jmenován
Grigori Igori MARTIROSJAN
ARMÉNIE
2.3.
novým prezidentem byl Národním shromážděním zvolen Armen Vardani
SARKISJAN, pro kterého hlasovalo 90 poslanců, zatímco deset bylo proti
(inaugurace 9.4.)
9.4.
poté, co byl uveden do úřadu nový prezident, odstoupila vláda Karena
Vilhelmi Karapetjana
17.4. Národní shromáždění zvolilo poměrem hlasů 77:17 novým předsedou vlády
Serže Azati SARGISJAN-a
18.4. jmenována nová vláda (MZV Eduard NALBANDJAN)
23.4. poté, co jeho nominace na úřad předsedy vlády vyvolala několikadenní protesty
veřejnosti, odstoupil premiér Serž Sargisjan, úřadujícím předsedou vlády se stal
Karen Vilhelmi KARAPETJAN
29.4. vládnoucí Republikánská strana oznámila, že kvůli protestům veřejnosti a ve
snaze snížit politické napětí v zemi nebude stavět svého kandidáta do volby
nového předsedy vlády v Národním shromáždění 1.5.

1.5.

Národní shromáždění nezvolilo nového předsedu vlády, protože jediný kandidát
nominovaný opozicí Nikol Pašinjan získal pouze 45 hlasů z nejméně 53
potřebných ke zvolení v parlamentu se 105 členy (56 poslanců hlasovalo proti
němu); opakovaná volba proběhne 8.5. a dopadne-li stejně, bude parlament
rozpuštěn a vypsány nové volby
8.5.
poměrem hlasů 59:42 zvolilo Národní shromáždění novým předsedou vlády
opozičního předáka Nikola Vovajiho PAŠINJAN-a
12.5. jmenována nová vláda (MZV Zohrab MNACAKANJAN)
16.10. rezignoval předseda vlády Nikol Pašinjan
24.10. Národní shromáždění poměrem hlasů 1:0 při 11 abstencích odmítlo volbu
Pašinjana předsedou vlády a tak otevřelo cestu k novým parlamentním volbám
1.11. Národní shromáždění ani napodruhé nepotvrdilo Nikola Pašinjana ve funkci
předsedy vlády hlasováním 0:0 při 13 abstencích; prezident pak podle stavy
parlament rozpustil a vyhlásil předčasné parlamentní volby na 9.12.
26.11. úřadujícím předsedou vlády se stal Ararat Samveli MIRZOJAN
5.12. úřadujícím předsedou vlády se stal opět Nikola Vovaji PAŠINJAN
9.12. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění se 101 členem se
konaly za účasti 48,63 % oprávněných voličů; po jejich skončení byl podle
ústavy rozšířen počet členů Národního shromáždění na 132
ATHOS
14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistacia (Protépistátis) na
roční období nastoupil ieromónachos (představený) kláštera Chiliandaríou
STÉFANOS
AUSTRÁLIE
7.3.
po jednání Mezinárodního arbitrážního soudu v sídle OSN podepsaly vlády
Austrálie a Východního Timoru dohodu o stálé námořní hranici mezi
pobřežními vodami obou zemí; dohoda vyřešila od r. 2002 trvající spor o práva
na využití zásob ropy a zemního plynu v šelfových vodách v souladu s
Konvencí OSN o mořském právu (UNCLOS)
21.8. poté, co těsně obhájil funkci předsedy vládní Liberální strany proti ministrovi
vnitra Peteru Duttonovi, čelí premiér Turnbull demisi deseti členů své vlády; ve
dvou případech ji přijal
24.8. před opakovaným hlasováním o vedení strany odstoupil premiér Malcolm
Turnbull a následně byl novým předsedou Liberální strany zvolen dosavadní
ministr financí Scott John MORRISON, který poměrem hlasů 45:40 porazil
Turnbullova vyzývatele z prvního kola Duttona; téhož dne byl Morrison zvolen
předsedou australské vlády
26.8. odstoupila MZV Julie Bishopová, její nástupkyní se stala Marise Ann PAYNE
16.12. novým generálním guvernérem byl jmenován David John HURLEY, který by
měl svůj úřad nastoupit v červnu 2019
ÁZERBAJDŽÁN
11.4. prezidentské volby vyhrál za účasti 74,51 % oprávněných voličů opět Ilham
Hejdaroğlu ALIJEV, pro kterého hlasovalo 86,03 % voličů; na dalších místech
se umístili Zahid Oruç (3,11 %), Sardar Mammadov (3,03 %), Gudrat
Hasangulijev (3,02 %), Hafiz Hadžijev (1,52 %), Araz Alizade (1,38 %), Faradž
Gulijev (1,17 %) a Razi Nurullajev (0,74 %)

21.4.

parlament schválil novým předsedou vlády Novruze Ismayil-oğlu
MAMMADOV-a, který vzápětí předložil složení své vlády (MZV Elmar
Maharram-oğlu MAMMADYAROV)

předseda Národního shromáždění Oqtay Sabir-oğlu ASADOV
BAHRAJN
24.11. v 1. kole parlamentních voleb do Rady zástupců Národního shromáždění bylo
za účasti 67 % oprávněných voličů zvoleno devět členů parlamentu; o
zbývajících 31 mandátech se rozhodne ve 2. kole 1.12.
1.12. ve 2. kole parlamentních voleb bylo rozděleno 31 mandátů Rady zástupců
Národního shromáždění (údaje o volební účasti nezveřejněny)
2.12. odstoupila dosavadní vláda
4.12. král jmenoval předsedou nové vlády znovu šejcha Chalífu ibn Salmána alChalífu /Khalifa ibn Salman Al Khalifa/ a na jeho návrh i členy nové vlády
(MZV šajch Chálid ibn Ahmad al-Chalífa /Khalid ibn Ahmad Al Khalifa/)
12.12. předsedkyní Rady zástupců Národního shromáždění byla zvolena Fawzia
Abdulla Yusuf ZAINAL
BANGLADÉŠ
7.2.
prezident Abdul HAMID byl bez protikandidáta zvolen do funkce na druhé
volební období, které začne 24.4. (inaugurace 23.4.); protože Liga Awami, která
Hamida nominovala, má v Parlamentu absolutní většinu, byl kandidát prohlášen
vrchním volebním komisařem Nurulem Hudou za zvoleného bez hlasování
30.12. parlamentní volby do Parlamentu se 350 členy (údaje o volební účasti nebyly
publikovány)
BARBADOS
8.1.
inaugurace nové generální guvernérky Dame Sandry Prunelly MASON-ové
24.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 30 členy se konaly za účasti
58,7 % oprávněných voličů
25.5. ústavní slib složila nová předsedkyně vlády Mia Amor MOTTLEY
26.5. jmenována nová vláda, která se funkce ujala 27.5. (MZV Dr. Jérôme
WALCOTT)
5.6.
generální guvernérka jmenovala 21 senátorů, z nichž se Sir Richard L.
CHELTENHAM stal předsedou Senátu
5.6.
předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Arthur E. HOLDER
BARBUDA
9.5.
novým předsedou Rady Barbudy byl zvolen Wade BURTON
BARMA
10.1. armáda poprvé připustila účast vojáků na zabíjení muslimských Rohingů při
současném násilí ve státě Rakhine
21.3. s okamžitou platností odstoupil prezident Tchin Ťjo, úřadujícím prezidentem se
stal dosavadní první viceprezident Myint SWE
22.3. předsedou Lidového shromáždění (Pyithu Hluttaw) byl zvolen U Ti Khun
MYATT
26.3. viceprezidentem byl zvolen Win MYINT

28.3.

parlament zvolil novým prezidentem Barmy Win MYINT-a, který získal
podporu 403 poslanců, zatímco jeho protikandidáta Myint Sweho podpořilo 211
členů parlamentu (inaugurace 30.3.); viceprezidenty zůstávají Myint Swe a
Henry Van Thio
30.10. vláda uzavřela s vládou Bangladéše dohodu o zahájení repatriace statisíců
Rohingů, kteří uprchli před tažením barmských bezpečnostních sil v
Arakanském státu na bangladéšské území; repatriace má začít do poloviny
listopadu
15.11. v den plánovaného zahájení programu odsunu Rohingů z Bangladéše,
dohodnutého mezi barmskou a bangladéšskou vládou, zahájily tisíce
odsouvaných uprchlíků protest proti repatriačnímu programu

BAŠKORTOSTÁN
9.9.
parlamentní volby do Státního shromáždění - Kurultaje se 110 členy se
uskutečnily za účasti 47,11 % registrovaných voličů
28.9. na ustavující schůzi byl předsedou Státního shromáždění – Kurultaje opět
zvolen Konstantin Borisovič TOLKAČEV
11.10. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Rustema Chamitova a úřadující
hlavou republiky jmenoval Rady Faritoviče CHABIROV-a
BELGIE
8.12. vládní koalici opustila Nová vlámská aliance (N-VA), která nesouhlasí s
globálním paktem OSN o mingraci, který chce vláda podepsat; kabinet bude
pokračovat jako menšinová vláda
9.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
14.12. novým předsedou Senátu byl zvolen Jacques BROTCHI
18.12. poté, co ostatní politické strany odmítly v parlamentu podpořit jeho menšinovou
vládu, oznámil ministerský předseda Charles Michel svou rezignaci a nabídl ji
králi Filipovi
21.12. král přijal demisi premiéra Michela a pověřil jej řízením menšinové vlády na
dočasné bázi až do řádných parlamentních voleb, které se mají konat 26.5.2019
BĚLORUSKO
18.8. prezident sesadil předsedu rady ministrů Andreje Kabjakova a jeho nástupcem
jmenoval Sjarheje Mikalajeviče RUMAS-e
BENIN
president Patrice Athanase Guillaume TALON
BERMUDY
1.11. změny ve vládě Edwarda Davida Burta , novým ministrem financí se stal Curtis
Dickinson, zatímco ministrem vnitra je Walter Roban
BHÚTÁN
20.4. parlamentní volby do Národní rady s 25 členy se konaly za účasti 54,29 %
registrovaných voličů
10.5. předsedou Národní rady zvolen Tashi DORJI

9.8.

ustavena prozatímní vláda, která má připravit všeobecné volby; v jejím čele
stojí předseda Vysokého soudu Dasho Tshering WANGCHUK jako hlavní
poradce, který současně odpovídá za rezorty vnitra a zahraničních věcí
15.9. 1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se konalo za účasti
66,36 % oprávněných voličů a vybralo dvě politické strany pro 2. kolo 18.10.,
které rozhodne o obsazení 47 poslaneckých mandátů
18.10. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 47 členy proběhlo za
účasti 71,46 % oprávněných voličů
30.10. předsedou vlády byl s platností od 7.11. jmenován Dr. Lyonchhen Lotay
TSHERING
31.10. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Wangchuk NAMGAY
3.11. předseda vlády Tshering oznámil složení svého kabinetu (MZV Dr. Tandi
DORJI), který se 7.11, ujal svých pravomocí
BOLÍVIE
18.1. předsedkyní Poslanecké sněmovny znovu zvolena Lilly Gabriela MONTAÑO
VIAÑA, předsedou Senátu pak opět José Alberto GONZALES SAMANIEGO
16.8. novým předsedou Senátu byl zvolen Leónidas Milton BARÓN HIDALGO
4.9.
novým ministrem zahraničí se stal Diego PARY RODRÍGUEZ
1.10. ve sporu Bolívie a Chile o přístup k Tichému oceánu dal Mezinárodní soudní
dvůr OSN za pravdu Chile, které není povinno s Bolívií jednat o postoupení
koridoru umožňující přístup k moři, o který Bolívie přišla ve válce s Chile
v r. 1884; rozhodnutí je konečné a závazné
BOSNA A HERCEGOVINA
17.3. úřad předsedy prezídia nastoupil Bakir IZETBEGOVIĆ
9.4.
úřad předsedy Sněmovny reprezentantů nastoupil Mladen BOŠIĆ
16.6. úřad předsedy Sněmovny národů nastoupil Safet SOFTIĆ
7.10. ve volbách bosňáckého (muslimského) člena předsednictva byl zvolen Šefik
DŽAFEROVIĆ, který získal 37,17 % odevzdaných hlasů (inaugurace 20.11.),
na dalších místech skončili Denis Bećirović (33,49 %), Fahrudin Radončić
(12,87 %), Mirsad Hadžikadić (9,52 %), Senad Šepić (5,32 %) a Amer Jerlagić
(1,62 %)
7.10. chorvatským členem předsednictva byl zvolen Željko KOMŠIĆ s 51,56 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 20.11.), zatímco v poli poražených skončili
Dragan Čović (36,91 %), Diana Zelenika (6,42 %), Boriša Falatar (3,59 %) a
Jerko Ivanković-Lijanović (1,52 %)
7.10. zástupcem Srbů v předsednictvu se stal Milorad DODIK, který obdržel 53,87 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 20.11.), a zvítězil tak nad Mladenem Ivanićem
(42,95 %), Mirjanou Popović (1,67 %) a Gojko Kličkovićem (1,51 %)
7.10. v parlamentních volbách bylo za účasti 53,36 % oprávněných voličů zvoleno 42
členů Sněmovny reprezentantů a 15 členů Sněmovny národů
20.11. do úřadu předsedy předsednictva byl uveden Milorad DODIK
6.12. předsedkyní Sněmovny reprezentantů byla zvolena Borjana KRIŠTO (do
5.8.2019), 1. místopředsedou Denis ZVIZDIĆ (předsedou 6.8.2019-5.4.2020) a
2. místopředsedou Nebojša RADMANOVIĆ (předsedou 6.4.2020-5.12.2020)
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
7.10. ve volbách prezidenta zvítězila Željka CVIJANOVIĆ se 47,42 % odevzdaných
hlasů, zatímco Vokuta Govedarica získal 42,95 %, Ramiz Salkić 2,63 %, Ćamil

Duraković 1,21 %, Radomir Lukić 0,92 %, Darko Matijašević 0,68 %, Duško
Košpić 0,50 %, Sadik Ahmetović 0,40 %, Josip Jerković 0,33 %, Jusuf Arifagić
0,28 %, Vojin Pavlović 0,24 %, Admir Čavka 0,21 %, Slavko Sekulić 0,18 %,
Gordana Kršić 0,17 %, Darko Miletić 0,17 %, Željka Mićić 0,15 %, Jozo
Barišić 0,15 %, Igor Gašević 0,14 %, Slobodan Pavlović 0,14 %, Aleksandar
Ðorić 0,12 %, Igor Matić 0,12 %, Slavko Dragičević 0, 10 %, Živko Kondić
0,09 %, Darko Glišić 0,08 %, Jovan Stevanović 0,08 %, Petar Radić 0,07 %,
Igor Jovanović 0,06 %, Dragica Josipović 0,06 %, Dejan Pejić 0,05 %, Burim
Dećaj 0,05 %, Nedžad Delić 0,04 %, Muhamed Viteškić 0,04 %, Obrad Lalić
0,04 %, Ivan Brelak 0,04 %, Dragomir Pandurević 0,03 %, Nikolina Tomšić
0,03 % a Anđelko Menjić 0,02 %; volební účast dosáhla 51,52 %
registrovaných voličů
7.10. parlamentní volby do Národního shromáždění s 83 členy se konaly za volební
účasti 54,56 %
15.11. předsedkyní vlády byla zvolena Srebrenka GOLIĆ (do 19.11. jako úřadující)
19.11. do úřadu prezidentky byla uvedena Željka Cvijanović, která 20.11. jmenovala
předsedou nové vlády Radovana VIŠKOVIĆ-e
5.12. Národní shromáždění zvolilo svým předsedou znovu Nedeljka ČUBRILOVIĆe; místopředsedy byli zvoleni Željka STOJČIĆ, Milan PEKOVIĆ, Sonja
KARADŽIĆ JOVIČEVIĆ a Senad BRATIĆ
18.12. Národní shromáždění zvolilo novým předsedou vlády Radovana VIŠKOVIĆ-e
FEDERACE BOSNA A HERCEGOVINA
7.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 98 členy a Sněmovny národů s 58
členy proběhly za účasti 51,25 % registrovaných voličů
BOTSWANA
31.3. své odstoupení z funkce oznámil prezident Ian Khama s tím, že do konce
prezidentského mandátu jej nahradí dosavadní viceprezident Dr. Mokgweetsi
Eric Keabetswe MASISI (slib složil 1.4. a ujal se tak úřadu hlavy státu)
4.4.
poměrem hlasů 35:1 schválil parlament do úřadu viceprezidenta Slumbera
TSOGWANE, stejně jako novou vládu (MZV Vincent F. Thina SERETSE)
BRAZÍLIE
7.10. v prezidentských volbách získali nejvíce hlasů Jair Messias Bolsonaro (46,0 %)
a Fernando Haddad (29,3 %), kteří postupují do 2. kola 28.10.; za nimi se
umístili Ciro Ferreira Gomes (12,5 %), Geraldo José Rodrigues de Alckmin
Filho (4,8 %), João Dionisio Filgueira Barreto Amôedo (2,5 %), Benvenuto
(Cabo) Daciolo Fonseca dos Santos (1,3 %), Henrique de Campos Meirelles
(1,2 %), Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima (1,0 %), Álvaro Fernandes
Dias (0,8 %), Guilherme Castro Boulos (0,6 %), Vera Lúcia (0,1 %), José
Maria Eymael (0,1 %) a João Vicente Goulart (0,1 %) ; volební účast dosáhla
79,67% registrovaných voličů
7.10. parlamentní volby do dvou třetin Federálního senátu s 81 členem a Poslanecké
sněmovny s 513 členy se konaly za účasti 79,8 % registrovaných voličů
16.10. policie se opětovně obrátila na Nejvyšší soud se žádostí o podání obžaloby na
prezidenta Temera, podezřelého z korupce, praní špinavých peněz a zločinného
spolčení
28.10. ve 2. kole byl novým prezidentem zvolen Jair Messias BOLSONARO, který za
volební účasti 78,70 % registrovaných voličů obdržel 55,13 % odevzdaných

hlasů (inaugurace 1.1.2019), zatímco Fernando Haddad 44,87 %; prázdný
hlasovací lístek odevzdalo 2,15 % voličů a neplatných hlasů bylo 7,42 %
BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ
VIII/17 komisařem se stal Ben MERRICK
BULHARSKO
20.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BURJATSKO
9.9.
parlamentní volby do Národního churalu s 66 členy (předseda Daši Doržiev
CYRENOV)
BURKINA FASO
31.1. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
BURUNDI
19.4. změny ve vládě, novým MZV jmenován Ezéchiel NIBIGIRA
17.5. referendum o změně ústavy, která prodlužuje mandát prezidenta z pěti na sedm
let, zřizuje úřad předsedy vlády a umožňuje zrušení etnických kvót pro
zastoupení Hutů (60%) a Tutsiů (40%) v Senátu a Národním shromáždění do 5
let, proběhlo za účasti 96,24 % oprávněných voličů; 79,08 % z nich změnu
podpořilo, 20,92 % hlasovalo proti ní, 4,1 % hlasujících odevzdalo neplatné a
3,2 % prázdné hlasovací lístky
COOKOVY OSTROVY
14.6. parlamentní volby do Parlamentu se 24 členy se konaly za volební účasti
68,85 % registrovaných voličů (předsedkyně Nikki RATTLE)
9.7.
oznámeno složení nové vlády v čele s Henrym Taukeu PUNA-ou jako
předsedou a ministrem zahraničí
13.9. oznámeno, že novým vysokým komisařem novozélandské vlády byl jmenován
Tessa TEMATA
ČAD
26.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
30.4. Národní shromáždění schválilo za bojkotu většiny opozičních poslanců novou
ústavu, která prodlužuje délku prezidentského mandátu z pěti na šest let a
obnovuje limit dvou funkčních období, které může vykonávat jedna osoba;
tento limit začne platit od prezidentských voleb v r. 2021; nová ústava
současně
ruší
post předsedy vlády, jehož pravomoci přecházejí na prezidenta
3.5.
odstoupila vláda premiéra Alberta Pahimi Padackého
7.5.
oznámeno složení nové vlády, v jejímž čele stojí prezident (MZV Chérif
Mahamat ZÈNE)
9.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
ČEČENSKO
22.6. úřadujícím předsedou vlády se stal Ibragim Salmanovič ZAKRIJEV
25.6. předsedou vlády byl jmenován Muslim Magomedovič CHUČIJEV

26.9.

hlavy republik Čečensko a Ingušsko podepsali dohodu o změně hranic mezi
oběma republikami, kterou 4.10. schválily ve formě zákona parlamenty obou
republik

ČERNÁ HORA
27.3. vlády Černé Hory a Srbska uzavřely po sedmiletém vyjednávání dohodu o
regionální a mezinárodní přeshraniční dopravě, podle které byla stanovena
vzájemná hranice mezi oběma zeměmi a zřízeno šest hraničních přechodů
15.4. v prezidentských volbách byl za účasti 63,92 % registrovaných voličů
zvolen Milo DJUKANOVIĆ, který získal podporu 53,90 % hlasujících
(inaugurace 20.5.); na dalších místech se umístili Mladen Bojanić (33,40 %),
Draginja Vuksanović (8,20 %), Marko Milačić (2,81 %), Hazbija Kalać
(0,80 %), Vasilije Miličković (0,48 %) a Dobrilo Dedeić (0,41 %), neplatných a
prázdných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 1,76 %
ČESKO
12.-13.1.
za účasti 61,92 % oprávněných voličů se konaly prezidentské volby, v
nichž nejlépe uspěli Ing. Miloš Zeman (38,56 %) a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,
dr.h.c. (26,60 %), kteří postupují do 2. kola 26.-27.1.2018; na dalších místech
se
umístili Mgr. Pavel Fischer (10,23 %), Mgr. Michal Horáček, Ph.D. (9,18 %),
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. (8,83 %), Ing. Mirek Topolánek (4,30 %),
RNDr. Jiří Hynek (1,23 %), Mgr. Petr Hannig (0,56 %) a Ing. Vratislav
Kulhánek, Dr.h.c. (0,47 %).
16.1. Poslanecká sněmovna poměrem hlasů 78:117 odmítla vyslovit důvěru
menšinové vládě premiéra Babiše, která 17.1. podala demisi (24.1. ji přijal
prezident republiky)
26.-27.1.
ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu znovu zvolen Ing.
Miloš ZEMAN, který za účasti 66,60 % oprávněných voličů získal 51,36 %
odevzdaných hlasů, zatímco prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,dr.h.c. 48,63 %
(inaugurace 8.3.)
8.3.
vláda schválila náčelníkem Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Ing.
Aleše OPATU (nástup do funkce po jmenování prezidentem k 1.5.); jmenovací
dekret podepsal prezident republiky 22.3. Současně byl do funkce 1. zástupce
náčelníka Generálního štábu Armády ČR ustaven generálporučík Ing. Jiří
BALOUN a zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR se stal
generálmajor Jiří VERNER
16.4. ministerstvo obrany oznámilo, že 1.5. funkci velitele vzdušných sil převezme
brigádní generál Petr HROMEK, zatímco od 1.6. se velitelem pozemních sil
stane brigádní generál Josef KOPECKÝ
23.5. prezident republiky vyhlásil 1. kolo parlamentních voleb do třetiny Senátu na 5.
a 6.10., kdy současně proběhnou komunální volby; 2. kolo parlamentních voleb
pak proběhne 12.-13.10.
6.6.
prezident podruhé jmenoval předsedou vlády premiéra v demisi Ing. Andreje
Babiše a pověřil jej , aby vytvořil novou vládu
27.6. prezident republiky jmenoval novou vládu premiéra Babiše (MZV Jan
Hamáček)
12.7. Poslanecká sněmovna schválila vyslovení důvěry nové vládě poměrem hlasů
105:91, čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili
5.-6.10. parlamentní volby do třetiny Senátu s 81 členy proběhly za účasti 42,26 %
oprávněných voličů

9.10.

prezident zrušil pověření Jana Hamáčka řídit ministerstvo zahraničních věcí
s tím, že novým ministrem jmenoval 16.10. Mgr. Tomáše PETŘÍČKA, Ph.D.,
M.A.
12.-13.10.
2. kolo parlamentních voleb do třetiny Senátu se konalo za účasti
16,49 % oprávněných voličů
14.11. novým předsedou Senátu byl zvolen Jaroslav KUBERA, když ve 2. kole získal
podporu 46 senátorů z 80 hlasujících, zatímco jeho protikandidát Václav Hampl
získal hlas pouze 24 senátorů, tři hlasy byly neplatné; v 1. kole získal Kubera 35
hlasů, Hampl 22 a Jan Horník 18 hlasů, dva hlasy byly neplatné a čtyři senátoři
odevzdali neupravené hlasovací lístky (tzv. prázdné)
28.12. oznámeno, že 1.1.2019 se stane prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu
AČR generálmajor Jaromír ZUNA

ČÍNA
11.3. Všečínské shromáždění lidových zástupců poměrem hlasů 2958:2 při 3
abstencích a jednom neplatném hlasu schválilo na svém výročním zasedání
ústavní změny, které mj. zrušily limit dvou funkčních období prezidenta ČLR a
tak současnému prezidentovi kandidovat i v r. 2023, kdy mu skončí druhý
mandát
17.3. poměrem hlasů 2970:0 zvolilo Všečínské shromáždění lidových zástupců
prezidentem ČLR na další pětileté období opět Si Ťin-pchinga /Xi Jinping/ a na
jeho návrh viceprezidentem dosavadního šéfa boje proti korupci Wang Čchišana /Wang Qishan/, a to poměrem hlasů 2969:1 (oba se ujali funkcí složením
ústavního slibu okamžitě)
17.3. předsedou Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců byl
zvolen LI Zhanshu
18.3. do funkce předsedy rady ministrů zvolilo Všečínské shromáždění lidových
zástupců poměrem hlasů 2964:2 opět Li Kche-čchianga /Li Keqiang/
19.3. jmenována nová vláda (MZV Wang Yi)
DAGESTÁN
5.2.
z funkce byl odvolán předseda vlády Abdusamad Gamidov, úřadujícím
premiérem se stal Anatolij Šamsutdinovič KARIBOV
7.2.
předseda Národního shromáždění Chizri Šichsaidov oznámil, že poměrem hlasů
68:5 při jedné abstenci zvolil parlament novým předsedou vlády Arťoma
Alexejeviče ZDUNOV-a, který byl téhož dne jmenován do funkce hlavou
republiky
17.8. ruský prezident navrhl do voleb hlavy republiky Vladimira Vasiljeva, Kamila
Davdijeva a Machmuda Machmudova
9.9.
ve volbách hlavy republiky byl Lidovým shromážděním zvolen Vladimir
Abdualijevič VASILJEV, který získal 77 hlasů (inaugurace 9.9.), zatímco
Kamil Magomedovič Davdijev 5 hlasů a Machmud Gadžulajevič Machmudov
4 hlasy
DOMINICA
1.10. parlament znovu zvolil Charlese Angela SAVARIN-a prezidentem republiky
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
16.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Radhamés CAMACHO CUEVAS
a předsedou Senátu znovu Reinaldo PARED PÉREZ

DŽIBUTSKO
23.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 65 členy se konaly za volební
účasti 63,83 % oprávněných voličů
15.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen opět Mohamed Ali HOUMED
7.9.
po setkání s ministry zahraničních věcí Eritreje, Etiopie a Somálska prohlásil
prezident Guelleh, že země je připravena k usmíření a normalizaci vztahů s
Eritreou, se kterou má desetiletí trvající územní spor o ostrov Ras Doumeira,
který je podle Džibutska ilegálně obsazen Eritreou
18.9. v Saúdské Arábii se na historickém jednání sešli prezidenti Džibutska a Eritreje,
aby za zprostředkování saúdskoarabské vlády jednali o obnově míru a stability
mezi oběma zeměmi
EGYPT
8.1.
volební komise potvrdila, že 1. kolo prezidentských voleb se bude konat ve
dnech 26.-28.3., případné 2. kolo pak 24.-26.4.
29.1. volební komise oznámila, že do prezidentských voleb kandidaturu podali
stávající hlava státu Abdul Fattáh al-Sísí a předseda strany al-Ghad Moussa
Mostafa Moussa
28.3. již v prvním kole byl prezidentem znovu zvolen Abdul Fattáh AL-SÍSÍ, který za
volební účasti 41,05 % oprávněných voličů získal podporu 97,08 % z nich,
zatímco Moussu Mostafu Moussu podpořily 2.92 % voličů (inaugurace 2.6.);
neplatných volebních lístků bylo 7,26 %
6.4.
třístranná jednání Egypta, Súdánu a Etiopie o využití řeky Nilu skončila podle
súdánského ministra zahraničí Ibrahima Ghandúra bez konkrétní dohody; v
Chartúmu jednali po 17 hodin ministři zahraničí a pracovníci rozvědek
zmíněných zemí o dopadech výstavby velké přehrady a hydroelektrárny v
Etiopii na dodávky vody Egyptu a Súdánu ve smyslu záruk podle
mezinárodních dohod z let 1929 a 1959
5.6.
poté, co prezident složil slib na nový mandát, odstoupila vláda premiéra Šerífa
Ismaíla
7.6.
prezident požádal Mostafu MADBOULI-ho o sestavení nové vlády
14.6. slib složila nová vláda (MP Mostafa MADBOULI, MZV Sameh SHOUKRY)
EKVÁDOR
2.1.
viceprezident Jorge Glas, který je již tři měsíce ve vazbě, byl odvolán z úřadu
6.1.
Národní shromáždění navrhlo poměrem hlasů 70:17 novou viceprezidentkou
jmenovat Maríu Alejandru VICUÑA MUÑOZ-ovou
4.2.
v referendu o sedmi návrzích změn ústavy, vč. zrušení neomezeného počtu
volebních období pro výkon funkce prezidenta stejnou osobou, se za účasti %
oprávněných voličů se většina vyslovila pro všechny navrhované změny ústavy;
v případě omezení znovuzvolení pro hlasovalo 64,33 % a proti se vyslovilo
35,67 % hlasujících
14.3. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Elizabeth CABEZAS
GUERRERO
27.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
8.6.
s účinností od 12.6. byl novým ministrem zahraničí jmenován José VALENCIA
AMORES
4.12. odstoupila viceprezidentka María Alejandra Vicuňa Muňozová

11.12. Národní shromáždění zvolilo poměrem hlasů 94:27 novým viceprezidentem
Otto Ramóna SONNENHOLZNER-a SPER-a
ERITREA
20.6. prezident Afewerki kladně odpověděl na nabídku ministerského předsedy
Etiopie k zahájení mírových rozhovorů o urovnání pohraničního sporu mezi
oběma zeměmi a normalizaci vzájemných vztahů; do Etiopie vyslal k jednání
svou zvláštní delegaci
26.6. v Addis Abebě byly zahájeny rozhovory eritrejské vládní delegace vedené
ministrem zahraničí Osmanem Salehem Mohammedem s vládou Etiopie o
mírovém ukončení dlouholetého hraničního sporu
8.7.
v Asmaře byly zahájeny přímé rozhovory eritrejského prezidenta Afewerkiho a
etiopského premiéra Abiy Ahmeda, na kterých byla 9.7. podepsána deklarace o
skončení válečného stavu mezi oběma zeměmi, který začal r. 1998; současně
byly obnoveny diplomatické styky a obchodní vztahy, jakož i vyhlášen
oboustranný závazek podpory vzájemné spolupráce na politickém, sociálním,
kulturním i bezpečnostním poli
19.7. na znamení dobré vůle stáhla vláda své vojsko od hranic s Etiopií, která zase na
oplátku po 20 letech jmenovala svého velvyslance v Asmaře
18.9. v Saúdské Arábii se na historickém jednání sešli prezidenti Džibutska a Eritreje,
aby za zprostředkování saúdskoarabské vlády jednali o obnově míru a stability
mezi oběma zeměmi
24.10. na zasedání v Etiopii odmítlo ústy svého předáka Ibrahima Harona opoziční
separatistické hnutí Afárů (Demokratická organizace Afárů Rudého moře,
RSADO) právo eritrejské vlády jednat o míru a smíření na Africkém rohu
14.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2444 (2018), kterou ukončila činnost
pozorovatelské mise pro Somálsko a Eritreu od 16.12.2018; současně
jednomyslně rozhodla o zrušení embarga na dovoz zbraní a dalších sankcí vůči
zemi poté, co se v oblasti uvolnilo napětí a země dosáhla mírové dohody se
sousední Etiopií; sankce byly zavedeny v r. 2009 kvůli údajné podpoře
islamistických militantů z al-Šabábu v Somálsku
ESTONSKO
22.3. předsedou Státního shromáždění byl znovu zvolen Eiki NESTOR
ETIOPIE
3.1.
premiér oznámil, že v rámci národního dialogu vláda propustí všechny politické
vězně a amnestuje všechny jejich zločiny, z nichž byli obviněni
26.1. úřady ve státu Oromsko propustily více než 2300 vězňů, odsouzených za trestné
činy politického charakteru; již 500 politiků a aktivistů bylo propuštěno v
průběhu ledna
15.2. ve snaze ukončit roky trvající národnostní nepokoje v Oromsku a Amharsku a s
tím spojenou dlouholetou politickou krizi odstoupil předseda vlády
Hailemariam Desalegn (16.2. vláda vyhlásila výjimečný stav)
2.3.
Rada lidových zástupců poměrem hlasů 395:88 při sedmi abstencích potvrdila
vyhlášení výjimečného stavu
28.3. předsedou vládnoucí koalice Etiopská lidová revoluční a demokratická fronta
(EPRDF) byl zvolen a na funkci předsedy vlády navržen Abiy Ahmed Ali
2.4.
Rada lidových zástupců zvolila předsedou vlády Dr. ABIY-e Ahmeda Aliho,
který se složením ústavního slibu ujal své funkce
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třístranná jednání Etiopie, Súdánu a Egypta o využití řeky Nilu skončila podle
súdánského ministra zahraničí Ibrahima Ghandúra bez konkrétní dohody; v
Chartúmu jednali po 17 hodin ministři zahraničí a pracovníci rozvědek
zmíněných zemí o dopadech výstavby velké přehrady a hydroelektrárny v
Etiopii na dodávky vody Egyptu a Súdánu ve smyslu záruk podle
mezinárodních dohod z let 1929 a 1959
nový premiér jmenoval svou vládu (MZV Dr. Workneh GEBEYEHU)
Rada lidových zástupců jednomyslně schválila jmenování 16 ministrů, které jí
představil premiér Abiy, a současně zvolila svou novou předsedkyní Muferihat
KAMIL AHMED , zatímco místopředsedkyní zůstala Shitaye MENALE
předsedkyní Rady federace byla zvolena Keria IBRAHIM
vláda schválila návrh zákona o zkrácení šestiměsíčního mimořádného stavu z
února o dva měsíce, protože v zemi byla obnovena vláda zákona a pořádku,
protesty etnických skupin skončily a tisíce politických vězňů byly propuštěny
Rada lidových zástupců schválila usnesení o zrušení výjimečného stavu z 2.3.
32. sněm vládnoucí strany EPRDF oznámil, že Etiopie bude nadále plně
dodržovat mírovou dohodu z 12.12.2002, uzavřenou v Alžíru, o delimitaci
území Eritreje, jakož i práci společné pohraniční komise (dohoda uzavřela
válku obou zemí mezi roky 1998-2002); tento krok vyvolal nepokoje
obyvatelstva v příhraničí s Eritrejí
byl odvolán náčelník Štábu národních sil obrany generál Samora Yunis, novým
náčelníkem se stal generál Seare MEKONEM; dosavadní velitel letectva
generál Adem MOHAMMED byl jmenován do čela Zpravodajské a
bezpečnostní služby, kde nahradil Getachewa Asefu, který ji vykonával 17 let
eritrejský prezident Afewerki kladně odpověděl na nabídku ministerského
předsedy Etiopie k zahájení mírových rozhovorů o urovnání pohraničního sporu
mezi oběma zeměmi a normalizaci vzájemných vztahů; do Etiopie vyslal k
jednání svou zvláštní delegaci
v Addis Abebě byly zahájeny rozhovory eritrejské vládní delegace vedené
ministrem zahraničí Osmanem Salehem Mohammedem s vládou Etiopie o
mírovém ukončení dlouholetého hraničního sporu
32. řádné zasedání parlamentu schválilo návrh zákona o amnestii pro osoby a
organizace obviněné z kriminální či teroristické činnosti, které uzná zvláštní
výbor odpovědný přímo předsedovi vlády
v eritrejské Asmaře byly zahájeny přímé rozhovory eritrejského prezidenta
Afewerkiho a etiopského premiéra Abiy Ahmeda, na kterých byla 9.7.
podepsána deklarace o skončení válečného stavu mezi oběma zeměmi, který
začal r. 1998; současně byly obnoveny diplomatické styky a obchodní vztahy,
jakož i vyhlášen oboustranný závazek podpory vzájemné spolupráce na
politickém, sociálním, kulturním i bezpečnostním poli
vládní vojsko obsadilo Somálskou oblast, zmítanou již řadu let etnickými
nepokoji
odstoupil neoblíbený guvernér Somálské oblasti Abdi Mahmud Omar „Abdi
Iley“, jeho nástupcem byl jmenován Ahmed Abdi Sheikh Mohamed „Ilka´ase“
vláda podepsala dohodu o příměří a ukončení nepřátelství s povstaleckou
Frontou osvobození Oromo (OLF), bojující o ochranu práv národa Oromo proti
dominujícím Tigrayům
rebelové z Ogadenské fronty národního osvobození (ONLF) vyhlásili
jednostranné příměří v bojích s ústřední vládou v zájmu ukončení nepřátelství a
zahájení reforem nabídnutých premiérem Abiy Ahmedem; boje trvají od r.

2007, kdy tehdejší ústřední vláda vyslala do Somálské provincie (Ogadenu)
vojska
22.8. setkáním představitelů veřejné správy za Etiopskou somálskou lidovou
demokratickou stranu a kmenových starších z Ogadenu jednomyslně zvolilo
Mustafu Muhumeda OMER-a „Agjara“ úřadujícím guvernérem Somálského
státu, na který byla dosavadní oblast Ogaden přejmenována
23.8. guvernér nového Somálského státu se ujal v hlavním městě Jigjiga úřadu, a to
až do r. 2020, kdy proběhnou řádné volby; při této příležitosti byla vztyčena
nová vlajka Somálského státu
8.9.
zákonodárci východního Somálského státu schválili obnovení platnosti vlajky,
kterou svévolně změnil odvolaný prezident státu Abdi Mohamoud Omar „Abdi
Illey“, když nahradil modrý trojúhelník s bílou hvězdou žlutým trojúhelníkem s
velbloudem; místní parlament současně potvrdil nový název „Somali Regional
State“ (SRS)
11.9. vláda oznámila, že její vojska se začala stahovat od hranic s Eritreou, na nichž
byly za přítomnosti šéfů obou zemí znovu otevřeny přechody Burre a
Zalambessa, uzavřené před 20 lety
17.9. vzbouřenecká organizace Ogadenské fronty národního osvobození (ONLF)
oznámila, že bude na rozhovorech s vládou požadovat referendum o sebeurčení
Somálského státu; oznámil to tajemník ONLF pro zahraniční styky Ahmed
Yassin Abdi, který potvrdil, že s tímto požadavkem souhlasí i nový prezident
Somálského státu Mustafa Omer
8.10. předseda Fronty osvobození Oromo (OLF) Dawud Ibsa popřel zprávy o
uzavření dohody s vládou o odzbrojení OLF, ale o jejím zapojení při obraně
bezpečnosti země
16.10. jmenována nová, redukovaná vláda (MZV Dr. Workneh GEBEYEHU)
18.10. vláda propustila 1 147 zadržených osob, obviněných z politicky motivovaného
násilí
21.10. vláda podepsala mírovou dohodu s dosud zakázanou Národně-osvobozeneckou
frontou Ogadenu (ONLF), působící na území Somálského státu
24.10. bez uvedení důvodů odstoupil prezident Mulatu Teshome Wirtu, jehož
rezignaci
následující den parlament přijal
25.10. poté, co přijal demisi dosavadního prezidenta, zvolil parlament jednomyslně
jeho nástupkyní Sahle-Work ZEWDE, která se složením slibu ujala úřadu téhož
dne
1.11. předsedkyní Nejvyššího soudu byla zvolena Meaza ASHENAFI
12.11. podle generálního prokurátora Berhanu Tsagayeho bylo zatčeno 63 bývalých
pracovníků bezpečnostní a výzvědné služby, obviněných z porušování lidských
práv a korupce
17.12. vláda zahájila stahování svých vojsk ze sporného území při hranicích s Eritreou
20.12. parlament schválil zákon, který umožňuje předsedovi vlády ustavit speciální
komisi, která bude řešit konflikty, vyvolané hraničními a národnostními spory
mezi správami jednotlivých provincií, a umožnit tak návrat 1,8 milionů
vnitřních uprchlíků
25.12. parlament schválil vytvoření Komise usmíření, která má přispět k ukončení
etnického násilí mezi komunitami, zejména mezi komunitou Oromo a dalšími
menšinami, které vede k tomu, že nejméně 2,4 milionů lidí je uprchlíky v rámci
samotné Etiopie

FIDŽI
31.8. Parlament zvolil prezidentem opět Jioji Konousi KONROTE-ho, který neměl
protikandidáta
30.9. předseda vlády Bainimarama ohlásil konání všeobecných voleb 14.11., načež
prezident Konrote v souladu s ústavou rozpustil Parlament Fidži
14.11. parlamentní volby do Parlamentu s 51 členy se uskutečnily za účasti 71,9 %
oprávněných voličů
20.11. předsedou vlády byl znovu jmenován Josaia „Frank“ Voreqe BAINIMARAMA
22.11. vytvořena nová vláda, v níž její předseda vykonává i funkci ministra zahraničí
22.12. zemřela předsedkyně Parlamentu Dr. Jiko Luveni
FILIPÍNY
27.2.2017
předsedou Senátu pro tempore byl zvolen Ralph GONZALES RECTO
14.3. prezident Duterte oznámil okamžité odstoupení země od zakládací smlouvy
Mezinárodního trestního soudu, který prý neoprávněně útočil na jeho
zločinecké metody boje proti drogovým mafiím v zemi
21.5. předsedou Senátu byl zvolen Vicente „Tito“ Castelo SOTTO III.
23.7. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Maria Gloria Macaraeg
MACAPAGAL ARROYO
11.10. novým ministrem zahraničí byl jmenován Teodoro LOCSIN, Jr. (úřad nastoupil
17.10.)
FINSKO
28.1. prezidentem byl za účasti 66,7 % registrovaných voličů znovu zvolen Sauli
Väinämö NIINISTÖ, který získal 62,7 % odevzdaných hlasů (inaugurace 1.3.);
na dalších místech se umístili Pekka Olavi Haavisto (12,4 %), Laura Huhtasaari
(6,9 %), Paavo Matti Väyrynen (6,2 %), Matti Taneli Vanhanen (4,1 %), Tuula
Irmeli Haatainen (3,3 %), Merja Kyllönen (3,0 %) a Nils Torvalds (1,5 %),
odmítnutých hlasů bylo 0,3 %
5.2.
předsedkyní Říšského sněmu byla zvolena Paula RISIKKO
FRANCIE
2.10.2017
předsedou Senátu byl znovu zvolen Gérard LARCHER
4.4.
vláda ohlásila záměr na reformu státních institucí, která mj. počítá s redukcí
členů Národního shromáždění a Senátu cca o třetinu a zavedení proporčního
volebního systému pro 15 % zákonodárců
12.9. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Richard FERRAND
16.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
náčelník Generálního štábu ozbrojených sil generál François LECOINTRE
FRANCOUZSKÁ JIŽNÍ A ARKTICKÁ ÚZEMÍ
1.6.
úřadujícím vrchním správcem se stala Christine GEOFFROY
30.10. novým vrchním správcem byla jmenována Evelyne
DECORPS (úřad
nastoupila
19.11.)
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
22.4. parlamentní volby do Shromáždění s 57 členy se konaly za účasti 61,51 %
oprávněných voličů; ve 2. kole 6.5. se voleb do jednotlivých mandátů zúčastní

6.5.
17.5.
18.5.
23.5.

pouze tři strany, které v prvním kole získaly více než 12,5 % odevzdaných hlasů
jak stanoví ústava
ve 2. kole parlamentních voleb bylo za účasti 66,82 % registrovaných voličů
zvoleno Shromáždění s 57 členy
předsedou Shromáždění byl zvolen Gaston Tong SANG
Shromáždění zvolilo prezidentem opět Édouarda FRITCH-e, který získal 39
hlasů, zatímco jeho protikandidáti Geffry Salmon a Oscar Temaru obdrželi 10,
resp. osm hlasů
oznámeno složení nové vlády

GABON
1.5.
protože se dvakrát odložené parlamentní volby měly uskutečnit ve lhůtě do
30.4. a nestalo se tak, nařídil Ústavní soud předsedovi vlády, aby se svou
vládou odstoupil a rozpustil Národní shromáždění, jehož funkci bude nadále vykonávat
Senát; soud současně oznámil, že prezident jmenuje novou radu ministrů, kteří
budou odpovědni přímo jemu a přivedou zemi k parlamentním volbám
1.5.
z funkce odstoupil předseda vlády Emmanuel Issoze-Ngondet
3.5.
prezident jmenoval předsedou vlády opět Emmanuela ISSOZE-NGONDET-a
4.5.
jmenována nová vláda (MZV Régis Immongault TATANGANI)
6.10. 1. kolo parlamentních voleb do rozšířeného Národního shromáždění se 143
členy proběhlo za účasti 58,63 % oprávněných voličů a rozhodlo o obsazení 83
mandátů
27.10. 2. kolo parlamentních voleb rozhodovalo o zbývajících 60 mandátech (údaje o
volební účasti nebyly publikovány)
15.11. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti prezidenta Ali Bonga, který se léčí v
zahraničí, vyzval Ústavní soud ke změně ústavy, která by umožnila, aby
zasedání vlády místo dočasně nepřítomného prezidenta mohl řídit viceprezident
nebo předseda vlády
10.12. usnesením Ústavního soudu nabyla platnosti změna ústavy, která zmocňuje
zastupováním prezidenta v nepřítomnosti viceprezidenta, přičemž dosavadní
znění ústavy svěřovalo tuto pravomoc předsedovi Senátu; změna vyvolala velké
protesty odborů a pracujících
27.12. Ústavní soud potvrdil výsledky parlamentních voleb a s nimi i prohlásil
ukončení mandátu předsedy vlády Emmanuela Issoze-Ngondeta; volba
předsedy Národního shromáždění proběhne 11.1.2019
GAMBIE
8.2.
na slavnostním aktu v Londýně byla země znovu přijata do Společenství
29.6. změny ve vládě (MZV Mamadou TANGARA)
15.10. slib složilo 11 členů tzv. Komise pravdy a smíření, která má dohlédnout na
vyšetření případů porušování lidských práv za vlády ex-prezidenta Yahya
Jammeha
GRENADA
13.3. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 15 členy se konaly za účasti
73,61 % oprávněných voličů
25.3. jmenována nová vláda (MP Keith MITCHELL, MZV Peter DAVID)
27.4. předsedou Sněmovny reprezentantů znovu zvolen Michael PIERRE a
předsedou Senátu byl opět jmenován Chester HUMPHREY

6.11.

v ústavním referendu o ustavení Karibského soudního dvora (Caribbean Court
of Justice) jako nejvyšší odvolací instance v zemi místo dosavadního Soudního
výboru Královské rady (Judicial Committee of the Privy Council) se za účasti
27,83 % oprávněných se 44,80 % hlasujících vyslovilo pro změnu, zatímco
55,20 % ji odmítlo
GRÓNSKO
24.4. parlamentní volby do Parlamentu s 31 členem se konaly za účasti 71,86 %
registrovaných voličů (předseda Hans ENOKSEN)
11.5. oznámeno složení nové vlády (MP Kim KIELSEN, MZV Vivian
MOTZFELDT)
9.9.
odstoupil předseda Parlamentu Hans Noksen, novou předsedkyní se 3.10. stala
Vivien MOTZFELDT
5.10. jmenována nová vláda (MZV Ane Lone BAGGER)

GRUZIE
13.6. odstoupil předseda vlády Giorgi Kvirikašvili
14.6. Parlament nominoval na funkci premiéra Mamuku BACHTADZE-ho
18.6. prezident předložil Parlamentu návrh na jmenování Mamuky Bachtadzeho
předsedou vlády, jakož i její složení (MZV Davit ZALKALIANI)
20.6. Parlament schválil poměrem hlasů 99:6 složení a program nové vlády
28.10. v prvním kole prezidentských voleb nejlépe uspěli Salomé Zurabišvili s
38,64 % odevzdaných hlasů a Grigol Vašadze s 37,74 %, kteří postupují do 2.
kola 2.12.; za nimi se umístili Davit Bakradze (10,97 %), Šalva Natelašvili
(3,74 %), Zurab Džaparidze (2,26 %), David Usupašvili (2,26 %), Kacha
Kukava (1,33 %), Giorgi Andriadze (0,83 %), Teimuraz Šašiašvili (0,60 %),
Tamar Cchoragauli (0,25 %), Basarion Tediašvili (0,23 %), Micheil Salaušvili
(0,19 %), Levan Čcheidze (0,18 %), Akaki Asatiani (0,13 %), Vachtang
Gabunia (0,12 %), Gela Chucišvili (0,10 %) Kachaber Čičinadze (0,09 %),
Micheil Antadze (0,07 %), Giorgi Liluašvili (0,06 %), Zviad Mechatišvili
(0,04 %), Otar Muenargia (0,04 %), Vladimer Nonikašvili (0,04 %), Irakli
Gorgadze (0,03 %), Zviad Baghdavadze (0,03 %) a Zviad Iašvili (0,03 %), účast
dosáhla 46,83 % oprávněných voličů
2.12. novou prezidentkou byla za účasti 56,50 % oprávněných voličů zvolena Salomé
Nino Levanis-asuli ZURABIŠVILI, která obdržela 59,52 % odevzdaných hlasů,
zatímco její protikandidát Grigol Vašadze 40,48 % (inaugurace 16.12.)
GUADELOUPE
9.5.
novým prefektem byl jmenován Philippe GUSTIN (nástup 28.5.)
18.5. úřadující prefektkou se stala Virginie KLES
GUAM
2.1.2017 předsedou Parlamentu se stal Benjamin Joseph FRANQUEZ CRUZ
6.11. parlamentní volby do Parlamentu s 15 členy proběhly za účasti 66 %
oprávněných voličů
6.11. guvernérkou byla zvolena Lourdes Aflague LEON GUERRERO, která získala
50,70 % odevzdaných hlasů, zatímco za ní zůstali Raymond Stanley Tenorio
(26,41 %) a Frank Blas Aguon Jr. (celkem 22,81 %); inaugurace 7.1.2019
13.11. odstoupil předseda Parlamentu Benjamin Joseph Franquez Cruz, úřadující
předsedkyní se stala Therese M. TERLAJE

GUATEMALA
14.1. do funkce předsedy Kongresu republiky na období do 14.1.2019 nastoupil
Álvaro Enrique ARZÚ ESCOBAR
15.4. referendum k územnímu sporu s Belize rozhodlo, že podle názoru 95,88 %
hlasujících má být spor předložen k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu
dvoru (4,12 % voličů bylo proti, účast dosáhla 26,65 % oprávněných voličů)
GUAYANA
21.12. Národní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 33:32 nedůvěru vládě premiéra
Mosese Nagamootoo, který vzápětí oznámil svou rezignaci
GUINEA
17.5. odstoupila vlády Mamady Youly
22.5. prezident jmenoval novým předsedou vlády Ibrahimu Kassory FOFANA-u
(úřad nastoupil 24.5.)
26.5. jmenována nová vláda (MZV Mamadi TOURÉ)
GUINEA – BISSAU
13.1. předseda vlády Umaro Sissoco Embaló podal svou demisi prezidentu republiky,
který ji 16.1. přijal
30.1. prezident Vaz jmenoval novým předsedou vlády Augusta Antonia Artura DA
SILVA-u, který se 31.1. ujal funkce
28.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2404 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNIOGBIS do 28.2.2019
14.4. prezident oznámil, že 17.4. jmenuje novým předsedou vlády Aristida GOMESe (stalo se tak již 16.4.)
26.4. poprvé po dvou letech jmenoval prezident Vaz svým dekretem č. 9/2018
kompletní vládu, kterou mu navrhl nově jmenovaný premiér Gomes (MZV João
Ribeiro BUTIAM CÓ)
HAITI
9.1.
předsedou Senátu byl zvolen Joseph LAMBERT
10.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Gary BODEAU
10.4. RB OSN schválila rezoluci č. 2410 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN MINUJUSTH do 15.4.2019
23.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
14.7. premiér Jack Guy Lafontant oznámil Poslanecké sněmovně, že prezident
republiky přijal jeho demisi po násilných protestech veřejnosti proti zvyšování
cen paliv
5.8.
na úřad předsedy vlády prezident nominoval Jeana-Henri Céanta
5.9.
jmenována nová vláda (MP Jean-Henri CÉANT, MZV Bocchit EDMOND)
15.9. Senát podpořil program vlády Céanta poměrem hlasů 21:5, o den později jí
vyslovila důvěru poměrem hlasů 84:5 i Poslanecká sněmovna; 17.9. se vláda
ujala svých funkcí
HONDURAS
21.1. předsedou Národního kongresu byl znovu zvolen Mauricio OLIVA HERRERA
27.1. inaugurace prezidenta Juana Orlanda HERNÁNDEZ-e ALVARADO-a na
druhé volební období
27.1. změny ve vládě (MZV zůstává)

HORSKÝ BADACHŠÁN
1.10. úřadujícím předsedou Výkonného výboru autonomní správy byl jmenován
Jodgor Dojorovič FAJZOV
CHAKASKO
9.9.
za účasti 41,77 % registrovaných voličů získal ve volbách gubernátora Valentin
Konovalov 44,81 % odevzdaných hlasů a Viktor Zimin 32,42 % (oba postupují
do 2. kola 23.9.); na dalších místech se umístili Andrej Filjagin (11,23 %) a
Aleksandr Mjachar (6,61 %)
9.9.
parlamentní volby do Nejvyšší rady se 75 členy se uskutečnily za účasti 41,77%
registrovaných voličů
19.9. na ustavující schůzi Nejvyšší rady byl jejím předsedou zvolen opět Vladimir
Nikolajevič ŠTAGAŠEV
21.9. Viktor Zimin stáhl svou kandidaturu na úřad gubernátora před 2. kolem, které
mělo proběhnout 23.9.; odkládá se však o 14 dní na 7.10. a vítěz 1. kola
Valentin Konovalov se v něm střetne se třetím kandidátem, Andrejem
Filjaginem
2.10. svou kandidaturu ve 2. kole odmítl Andrej Filjagin; 2. kolo proto bylo odloženo
na 21.10. a Konovalovovým soupěřem v něm bude Aleksandr Mjachar
3.10. protože skončilo funkční období dosavadního gubernátora Zimina, jmenoval
ruský prezident úřadující hlavou republiky Michaila Vladimiroviče
RAZVOŽAJEV-a
15.10. Aleksandr Mjachar stáhl svou kandidaturu do 2. kola voleb hlavy republiky; 2.
kolo se proto odkládá z 21.10. na 11.11. a jediným kandidátem bude Valentin
Konovalov
11.11. ve 2. kole voleb byl hlavou republiky zvolen Valentin Olegovič
KONOVALOV, který získal 57,63 % odevzdaných hlasů, proti němu
hlasovalo 41,17 % hlasujících (inaugurace 15.11.); volební účast činila 45,73 %
oprávněných voličů
CHILE
23.1. nově zvolený prezident Piñera jmenoval členy své vlády (MZV Roberto
AMPUERO ESPINOZA), která se ujala úřadu spolu s ním 11.3.
11.3. inaugurace prezidenta Sebastiána Piňery a jeho vlády
11.3. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Maya Alejandra FERNÁNDEZ
ALLENDE a předsedou Senátu Carlos MONTES CISTERNAS
1.10. ve sporu Bolívie a Chile o přístup k Tichému oceánu dal Mezinárodní soudní
dvůr OSN za pravdu Chile, které není povinno s Bolívií jednat o postoupení
koridoru umožňující přístup k moři, o který Bolívie přišla ve válce s Chile
v r. 1884; rozhodnutí je konečné a závazné
INDIE
11.8.2017
předsedou Rady států byl zvolen viceprezident Muppavarapu Venkaiah
NAIDU
19.1. guvernérem státu Mádhjapradéš byl jmenován Anandiben PATÉL (úřadu se
ujal
23.1.)
16.3. nejvýznamnější regionální strana země Telugu Desam Party (TDP), vládnoucí
ve státě Andhrapradéš, opustila tzv. Národní demokratickou alianci stran

tvořících vládní koalici premiéra Módího a již stáhla své dva ministry z
federální vlády
20.3. protože skončilo funkční období guvernéra státu Urísa (Odisha) S.C. Jamira,
jeho funkci převzal guvernér státu Bihár Satya Pal MALIK (úřadu se ujal 21.3.)
19.5. Nejvyšší soud nařídil, aby odstoupil hlavní ministr státu Karnataka
Bookanakere Siddalingappa Yeddyurappa poté, co se zjistilo, že jeho strana
Bharatiya Janata Party (BJP) získala jen 104 křesel ve státním shromáždění se
222 členy a nemá tak ústavou požadovanou většinu, aby mohla sama vládnout;
soud tak napravil ukvapené rozhodnutí guvernéra Vajubhaie Valy, který 16.5.
vyzval předsedu státní organizace BJP, aby sestavil novou vládu a připustil
dokonce jeho ustavení do funkce hlavního ministra, ačkoliv tehdy ještě neznal
konečné rozložení křesel ve shromáždění
19.5. k sestavení vlády Karnataky byl vyzván předák druhého v pořadí výsledku
voleb Indického národního kongresu Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy,
neboť kongres v koalici s regionální stranou Janata Dal (S) má dost míst, aby
mohl vést koaliční vládu (úřad hlavního ministra nastoupil 23.5.)
25.5. guvernérem státu Oríssa byl jmenován Ganeshi LAL, zatímco Kummanam
RAJASEKHARAN se stal guvernérem Mizorámu (oba složili slib a ujali se
úřadu 29.5.)
20.6. poté, co 19.6. odstoupila hlavní ministryně spolkového státu Kašmír Mehbooba
Mufti, protože její koaliční vládu opustila Bharatiya Janata Party (BJP), zavedl
prezident nad územím svou přímou správu prostřednictvím guvernéra N.N.
Vohry
14.8. poté, co zemřel guvernér státu Chhattisgarh Balramji Dass Tadon, jeho úřad
bude přechodně vykonávat guvernér státu Madhjapradéš Anandiben PATÉL
(úřad nastoupil 15.8.)
21.8. prezident jmenoval sedm nových guvernérů ve státech Bihár (Lalji TANDON,
úřad nastoupil 23.8.), Harjana (Satyadev Narayan ARYA, úřad nastoupil 25.8.),
Džammú a Kašmír (Satya Pal MALIK, úřad nastoupil 23.8.), Meghalája
(Tathagata ROY, úřad nastoupil 25.8.), Sikkim (Ganga PRASAD, úřad
nastoupil 26.8.), Tripura (Kaptan Singh SOLANKI, úřad nastoupil 25.8.) a
Uttarkhand (Baby Rani MAURYA, úřad nastoupil 26.8.)
19.12. nad státem Džammú a Kašmír byl s platností od 20.12. vyhlášen prezidentský
režim
INDONÉSIE
15.1. předsedou Rady lidových zástupců byl zvolen Bambang SOESATYO
INGUŠSKO
17.8. ruský prezident nominoval do voleb hlavy republiky Iljase Bogatyreva, JunusBeka Jevkurova a Uruschana Jevlojeva
9.9.
Národní shromáždění zvolilo ze tří kandidátů, které mu 17.8. navrhl ruský
prezident Putin, hlavou republiky opět Junuse-Beka Bamatgirejeviče
JEVKUROV-a, pro kterého hlasovalo 26 z celkových 30 poslanců, zatímco
Iljas Bogatyrev a Uruschan Jevlojev získali po dvou hlasech (slib složila nově
zvolená hlava okamžitě)
9.9.
na návrh hlavy republiky byl předsedou vlády zvolen poměrem hlasů 28:1
Zjalimchan Sultanchamidovič JEVLOJEV

26.9.

hlavy republik Čečensko a Ingušsko podepsali dohodu o změně hranic mezi
oběma republikami, kterou 4.10. schválily ve formě zákona parlamenty obou
republik
27.11. hlava republiky Junus-Bek Jevkurov požádal Ústavní soud Ruské federace, aby
přezkoumal hraniční dohodu s Čečenskem z 26.9., neboť Ústavní soud Ingušska
ji prohlásil za neústavní
6.12. Ústavní soud RF potvrdil platnost dohody z 26.9. a zvrátil tak rozhodnutí
ingušského Ústavního soudu
IRÁK
12.2. v Kuvajtu byla zahájena mezinárodní konference o obnově Iráku po porážce
Islámského státu na jeho území
26.2. vláda prodloužila o další 3 měsíce zákaz mezinárodních letů do Kurdské
autonomní oblasti
12.5. parlamentní volby do Rady zástupců s 329 členy se konaly za účasti 44,52 %
oprávněných voličů
5.6.
premiér Abádí varoval, že bezpečnostní agentury mají důkazy o
„bezprecedentních volebních podvodech
6.6.
v reakci na stížnosti poražených, dosud vládnoucích, stran na volební podvody
nařídila Rada zástupců, aby byly ručně přepočteny hlasy odevzdané v
květnových parlamentních volbách, současně nahradila vedení Nejvyšší
nezávislé volební komise a anulovala hlasy Iráčanů, emigrovavších do zahraničí
popř. v Iráku mimo své trvalé bydliště
14.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2421 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNAMI do 31.5.2019
3.7.
Nejvyšší nezávislá volební komise zahájila ruční přepočet hlasovacích lístků
odevzdaných v parlamentních volbách 12.5.
10.8. volební komise oznámila, že po ručním přepočtu všech hlasovacích lístků,
odevzdaných v parlamentních volbách 12.5., potvrzuje vítězství bloku kolem
šíitského duchovního Muhtady Sadra
15.9. předsedou Rady zástupců byl zvolen Mohammad EL-HALBOOSI
1.10. s ohledem na nízkou účast poslanců se Radě zástupců nepodařilo zvolit
prezidenta
2.10. v 1. kole prezidentských voleb získal Barham Sálih 165 hlasů a Fuad Hussein
90 hlasů; protože však vítěz nedosáhl potřebné 2/3 většiny, bylo vyhlášeno 2.
kolo voleb, kde vítězi stačí prostá většina. Ve 2. kole stáhl Hussein svou
kandidaturu a prezidentem byl poměrem hlasů (219:22) zvolen Barham Ahmed
SÁLIH (slib složil vzápětí).
2.10. nově zvolený prezident pověřil Adela Abdula Mahdí AL-MUNTAFIKÍ-ho
sestavením nové vlády
25.10. Rada zástupců potvrdila Adela Abdula Mahdí al-Muntafikího ve funkci
předsedy
vlády, stejně jako některé členy jeho kabinetu (MZV Mohamed Ali ALHAKIM)
ÍRÁN
30.5. předsedou Islámského poradního shromáždění byl opět zvolen Dr. Alí Ardešír
LARIDŽÁNÍ
21.10. změny ve vládě (MZV zůstává)
náčelník generálního štábu armády generál Mohammad BAGHERÍ

IRSKO
25./26.10. prezidentem byl za účasti 43,9 % registrovaných voličů zvolen opět Dr.
Michael D. HIGGINS, který získal 55,81 % odevzdaných hlasů (inaugurace
11.11.); na dalších místech se umístiliPeter Casey (23,25 %) Sean Gallagher
(6,41 %), Liadh Ni Riada (6,38 %), Joan Freeman (5,96 %) a Gavin Duffy
(2,18 %), neplatných hlasů bylo 18 438
ITÁLIE
4.3.
parlamentní volby do Senátu se 321 členem a Poslanecké sněmovny se 630
členy se konaly za účasti 69,49 resp. 69,36 % oprávněných voličů
23.3. ustavující schůze obou komor parlamentu zvolila 24.3. jejich předsedy;
předsedou Poslanecké sněmovny se stal Roberto FICO a předsedkyní Senátu
Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
18.4. prezident republiky dal předsedkyni Senátu průzkumný mandát k jednání o
možnosti vytvoření většinové vlády
7.5.
prezident Mattarella oznámil, že ani účastníci 3. kola jednání o vytvoření
koaliční vlády nebyli úspěšní a tak otevřeli cestu k opakování parlamentních
voleb, jak požaduje ústava; prezident má v dohlednu jmenovat přechodnou
úřednickou vládu
10.5. prezident republiky dal poslední příležitost vůdcům Hnutí pěti hvězd a Ligy
Luigimu Di Maio a Matteu Salvinimu, aby se do 13.5. dohodli na vytvoření
vládní koalice a vyřešili vzájemné neshody, jinak bude postupovat k
vyhlášení
předčasných voleb
13.5. politické strany Hnutí pěti hvězd a Liga se dohodly na společném vládním
programu, na složení vlády se však ještě neshodly
21.5. koaliční strany se dohodly na kandidatuře prof. dr. Giuseppe CONTE-ho na
úřad předsedy vlády (prezident jej 23.5. pověřil sestavením vlády)
27.5. poté, co prezident Sergio Mattarella vetoval jmenování euroskeptického
kandidáta Paola Savony ministrem financí, předseda Hnutí pěti hvězd Di Maio
je obvinil ze zavinění „ústavní krize“ a ohlásil kroky k jeho odvolání z funkce
27.5. nominovaný premiér Conte rezignoval a prezident zahájil jednání o vytvoření
úřednické vlády a svolání předčasných parlamentních voleb
28.5. prezident požádal Dr. Carla Cottarelliho o vytvoření technokratické vlády
30.5. designovaný premiér Cottarelli zastavil jednání o vytvoření vlády technokratů,
protože Hnutí pěti hvězd i Liga obnovily jednání o sestavení koaliční vlády; dne
31.5. Cottarelli vrátil prezidentovi mandát na sestavení vlády, který dostal
znovu Conte
31.5. bylo dosaženo dohody mezi Hnutím pěti hvězd a Ligou o vytvoření koaliční
vlády designovaného premiéra prof. Giuseppe CONTE-ho, který předložil
prezidentovi nový seznam ministrů; prezident Mattarella nové složení vlády
schválil a 1.6. ji jmenoval (MZV Enzo Moavero MILANESI)
5.6.
Senát vyslovil poměrem hlasů 171:117 důvěru nové vládě, Poslanecká
sněmovna tak učinila 6.6. poměrem hlasů 350:236

IZRAEL
19.7. poměrem hlasů 62:55 při dvou abstencích schválil Knesset kontroverzní zákon,
prohlašující zemi za výlučně židovský stát, rušící arabštinu jako úřední jazyk v
zemi, definující Jeruzalém jako nedělitelné hlavní město Izraele a prohlašující
výstavbu židovských osad na okupovaném palestinském území za národní
zájem státu
24.12. vládní strany se dohodly na rozpuštění Knessetu a vypsání předčasných
parlamentních voleb v termínu, který určí prezident
JAMAJKA
26.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
JAPONSKO
6.2.
princezna Mako odložila svatbu s Kei Komurem až do r. 2020 s ohledem na
krátkou dobu na přípravy i očekávanou abdikaci císaře Akihita
2.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
23.12. císař Akihito se rozloučil s národem při posledním projevu při příležitosti svých
narozenin před abdikací v dubnu 2019; období jeho panování se bude nazývat
érou „Heisei“, což japonsky znamená „dosažení míru“
JEMEN
1.1.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
28.1. jihojemenští separatisté obsadili dočasné sídlo legální vlády v Adenu, premiér
Ahmed Ubajd bin Daghír je obvinil z pokusu o státní převrat
29.1. přestože vláda oznámila, že pokus příslušníků separatistické Jižní přechodné
rady (STC) o svržení vlády se nezdařil, separatisté nadále požadují změny ve
vládě a odchod jejího předsedy bin Daghíra a 30.1. ovládli adenský přístav
26.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2402 (2018), kterou prodloužila sankce a
embargo na dovoz zbraní do 26.2.2019 a mandát panelů expertů, dohlížejících
na jejich plnění, do 28.3.2019
19.4. při leteckém útoku saúdsko-arabské koalice na pozice separatistických Houthiů
byl v provincii Hudaydah spolu se šesti členy doprovodu zabit předseda
Nejvyšší politické rady rebelů Sálih Alí al-Sammád /Saleh Ali al-Sammad/;
úřadujícím předsedou rady se stal Mahdí AL-MAŠÁT /Mahdi al-Mashat/,
funkce se ujal 25.4.
24.5. prezident Mansúr Hádí jmenoval novým ministrem zahraničních věcí Chálida
AL-JAMÁNÍ-ho /Khaled al-Yamani/
6.9.
na pozvání zvláštního velvyslance OSN Martina Griffithse měla v Ženevě začít
druhá fáze rozhovorů o řešení vnitropolitické krize mezi vládou a povstalci z
kmene al-Houthi, kteří ale na první přímé rozhovory po dvou letech nakonec
nepřijeli
15.10. prezident Abdu Rabú Mansúr Hádí odvolal Ahmeda Ubajda Bin Daghíra z
funkce předsedy vlády; novým premiérem byl jmenován Maeen Abdul MALIK
SAEED (funkce se ujal 18.10.)
19.11. předseda rebelantského Nejvyššího revolučního výboru Mohammed Ali alHouthi oznámil, že na požadavek OSN Houthiové zastavují dronové a raketové
útoky na saúdsko-arabskou vojenskou koalici poté, co zastavila ofenzívu na
přístavní město Hudaydah; obě strany konfliktu současně podpořily úsilí OSN
uspořádat do konce roku 2018 mírové rozhovory

6.12.

OSN podporované mírové rozhovory mezi zástupci jemenské vlády a hnutí
šíitských rebelů z kmene Houthi byly zahájeny ve Stockholmu, delegace vedou
ministři zahraničí obou vlád, Khaled al-Yamani a Mohamed Abdelsalam; mají
ukončit téměř čtyři roky trvající občanskou válku a humanitární krizi, která ji v
posledním roce doprovází

13.12. na závěr jednání ve Švédsku dohodly se obě strany občanské války na příměří v
přístavu Hudaydah, zpřístupnění humanitární pomoci jeho obyvatelům, stažení
svých jednotek z okolí přístavu i příměří v celém governorátu; o politických
aspektech příměří bude jednat další etapa rozhovorů, naplánovaná na leden
2019
17.12. podle zástupců OSN i jemenské vlády vstupuje příměří v přístavu Hudaydah
dohodnuté 13.12. v platnost až 18.12.2018, tedy po srážkách vládního vojska se
vzbouřenci kvůli nejasnému určení jeho začátku
21.12. RB OSN schválila vyslání pozorovatelské mise, která bude po 30 dní dohlížet
na dodržování příměří v okolí přístavu Hudaydah a pomáhat při jeho
implementaci (mise zahájila činnost 22.12.)
22.12. Nejvyšší politická rada (vzbouřeneckého hnutí Houthiů) prodloužila
předsednictví Mahdího al-Mašáta do 24.8.2019
JERSEY
16.5. parlamentní volby do Stavů s 29 poslanci a 8 senátory, jakož i 12 konstáblů
(connétables), se konaly za volební účasti 43,38 % oprávněných voličů
(předsedá bailiff William James BAILHACHE)
4.6.
novým hlavním ministrem zvolily Stavy Johna Alexandera Nicholase LE
FONDRÉ, který porazil stávajícího hlavního ministra Iana Gorsta poměrem
hlasů 30:19
7.6.
Stavy zvolily novou vládu (MZV Ian GORST)
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
7.1.
příslušný výbor Národního shromáždění oznámil, že zreviduje zásady pro
sesazení prezidenta z dubna 2016, jak nařídil Ústavní soud 29.12.2017
13.2. protože odmítl výzvy k odstoupení z důvodu řady korupčních afér, vyzval
národní výkonný výbor vládnoucího Afrického národního kongresu (ANC)
prezidenta Jacoba Zumu k okamžité rezignaci v zájmu vlasti; oznámil to
generální tajemník ANC Ace Magashule
14.2. odstoupil prezident Jacob Zuma, který zaslal svou rezignaci Národnímu
shromáždění; úřadujícím prezidentem se stal viceprezident Matamela Cyril
RAMAPHOSA
15.2. poté, co byl parlamentem potvrzen ve funkci prezidenta, slib složil nový
prezident Ramaphosa
26.2. jmenován nový viceprezident David MABUZZA a nová vláda (MZV Lindiwe
SISULU)
13.5. násilné protesty proti korupci místních orgánů státní správy vedly prezidenta
republiky k zavedení přímé správy Severozápadní provincie, poprvé v dějinách
země; premiérovi provincie Supra Mahumapelovi hrozí sesazení z funkce (23.5.
odstoupil z funkce)
22.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
JIŽNÍ GEORGIE A SANDWICHOVY OSTROVY

II/2018
VI/2018
XI/2018

magistrátem se stal Adam BURKE
vrchním výkonným úředníkem jmenována Helen HAVERCROFT
magistrátem se stal Jerry GILHAM

JIŽNÍ SÚDÁN
5.2.
v Addis Abebě bylo pod patronátem AU zahájeno další kolo mírových
rozhovorů mezi vládou a opozičními rebely, které má ukončit déle než čtyři
roky trvající občanskou válku v zemi
5.3.
RB OSN schválila rezoluci č. 2406 (2018), kterou rozšířila mandát mise OSN
UNMISS a jeho prodloužení do 15.3.2019
20.4. po těžké nemoci zemřel velitel Súdánské lidové osvobozenecké armády generál
James Ajongo Mawut
23.4. byl odvolán ministr zahraničí Deng Alor, úřadujícím MZV byl jmenován
Martin Elia LOMURO
8.5.
prezident Salva Kiir vyzval bývalého viceprezidenta a současně vůdce opozice
Rieka Machara, aby se vrátil do vlasti; zajistí mu bezpečnost v zájmu obnovy
důvěry a míru v zemi, zmítané občanskou válkou
23.5. další kolo mírových rozhovorů mezi vládou a vzbouřenci ze SPLA-IO,
sponzorovaných IGAD, skočilo bez dohody, protože údajně ponechávalo
veškerou pravomoc v rukách současné vlády
1.6.
RB OSN stanovila rezolucí č. 2418 (2018) z 31.5. lhůtu do 1.7., aby se válčící
strany dohodly na příměří a řešení krize, jinak zavede nové sankce do 15.7.2018
a mandát panelu expertů, dohlížejících na jejich uplatňování, prodlouží do
14.8.2018
13.6. opoziční vůdce Riek Machar oznámil, že se od 20.6. zúčastní v Addis Abebě
mírových rozhovorů s prezidentem Salvou Kiirem, na které je pozval etiopský
premiér Abyi Ahmed
21.6. setkání prezidenta Kiira a jeho oponenta Machara na mimořádné konferenci
IGAD v Addis Abebě zahájilo jednání o dohodě, která předpokládá funkci
prezidenta nadále pro Salvu Kiira a převzetí funkce viceprezidenta Riekem
Macharem Tenym
26.6. na jednání v Chartúmu dosáhli rivalové Salva Kiir a Riek Machar za
zprostředkování prezidentů Súdánu a Ugandy částečné dohody na mírovém
urovnání občanské vlády podle návrhu IGAD (dohoda podepsána 27.6.)
3.7.
vláda podala návrh zákona, který prodlouží funkční období prezidenta Salvy
Kiira o tři roky; pokud zákon schválí parlament, skončí mandát současného
prezidenta v r. 2021
9.7.
ačkoliv došlo 7.7. k dohodě vlády s opozicí o rozdělení moci a vůdce rebelů
Riek Machar měl být uveden do úřadu viceprezidenta, vedení rebelů nakonec
mírový plán odmítlo
12.7. vzhledem k nemožnosti zorganizovat parlamentní a prezidentské volby ve
stanoveném termínu, tj. do konce r. 2018, rozhodl parlament o prodloužení
mandátu prezidenta Salvy Kiira, jakož i prozatímního parlamentu o tři další
roky, tj. do července 2021
13.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2428 (2018) o zavedení embarga na dovoz zbraní a
vojenského materiálu a o obnovení sankcí o dalších 12 měsíců do 31.5.2019;

stejně tak rezoluce prodlužuje působení panelu expertů dohlížejících na
dodržování sankcí a embarga do 1.7.2019
17.7. novým ministrem zahraničních věcí byl jmenován Nhial Deng NHIAL
19.7. prezident Salva Kiir prohlásil, že je připraven přijmout mírovou dohodu s
opozicí, vč. zřízení funkce pěti viceprezidentů, podílu opozice na moci a
bezpečnostní opatření pro trvalé příměří mezi bojovníky obou stran konfliktu
25.7. na jednání v Chartúmu zástupci vlády i rebelů předběžně potvrdili mírovou
dohodu a dohodu o rozdělení moci
6.8.
na ceremoniálu v Chartúmu podepsal prezident Kiir se svým oponentem Dr.
Riekem Macharem Tenym dohodu o rozdělení politické moci, podle které se
Machar vrátí do funkce jednoho z pěti viceprezidentů
9.8.
prezident Kiir vyhlásil amnestii pro rebely z SPLM-IO, kteří s vládou podepsali
dohodu o ukončení bojů a rozdělení politické moci
28.8. vůdce opozice náhle odmítl podepsat poslední návrh mírové smlouvy s vládou,
na naléhání zprostředkovatele mírového procesu, súdánského ministra zahraničí
Mohameda al-Dirdirího, nakonec 29.8. souhlasil, že ji 30.8. za přítomnosti
zástupců IGAD podepíše, aby ukončil občanskou válku v zemi
12.9. na setkání v Addis Abebě při příležitosti zasedání summitu regionální
organizace IGAD podepsali prezident Kiir a vůdce opozice Machar mírovou
smlouvu
27.9. prezident Kiir nařídil propuštění válečných zajatců a zadržených v návaznosti
na uzavřenou mírovou dohodou s opozicí a pod dohledem Mezinárodního
výboru Červeného kříže
25.10. vláda propustila pět významných politických vězňů z tábora bývalého
vzbouřeneckého velitele Rieka Machara
JORDÁNSKO
25.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
4.6.
odstoupil předseda vlády Hání Mulkí poté, co úsporná opatření jeho vlády
vyvolala protesty veřejnosti; král požádal o vytvoření nové vlády dosavadního
ministra školství Omara AL-RAZZAZ-e
14.6. slib složila nová vláda (MP Omar AL-RAZZAZ, MZV Ayman SAFADI)
KABARDINSKO-BALKARSKO
26.9. ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Jurije Kokova a úřadující
hlavou republiky jmenoval Kazbeka Valerjeviče KOKOV-a
KAJMANSKÉ OSTROVY
5.3.
úřadujícím guvernérem se stal Franz Ireland MANDERSON
26.3. guvernérem se stal Anwar ChOUDHURY
13.6. z funkce byl odvolán guvernér Anwar Choudhury, úřadujícím guvernérem se
stal jeho zástupce Franz MANDERSON (za guvernéra Choudhuryho do 20.9.)
19.10. novým guvernérem byl jmenován Martyn Keith ROPER (29.10. se složením
slibu ujal úřadu)
KALMYCKO
9.9.
parlamentní volby do Lidového churalu s 27 členy
20.9. na 1. zasedání Lidového churalu byl jeho předsedou zvolen opět Anatolij
Vasiljevič KOZAČKO

KAMBODŽA
25.2. za účasti 99,79 % oprávněných voličů proběhly volby do Senátu s 62 členy
23.4. předsedou Senátu byl znovu zvolen Say CHHUM
17.6. při automobilové nehodě byl zraněn bývalý premiér princ Norodom Ranariddh
a zabita jeho žena Ouk Phalla (1979-2018)
29.7. parlamentní volby do Národního shromáždění se 125 členy se konaly za volební
účast 82,71 % registrovaných voličů
5.9.
předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Heng SAMRIN
6.9.
parlament znovu zvolil předsedou vlády Samdech Hun SEN-a a potvrdil složení
vlády, v němž nenastaly žádné změny (MZV Prak SOKHON)
KAMERUN
30.1. Nigérie předala kamerunským úřadům 47 jihokamerunských separatistů, vč. 12
členů vlády secesionistické Ambazonie, vyhlášené ilegálně v anglofonních
provinciích; všichni byli obžalováni ze zrady a před stíháním uprchli v
posledním období do sousední Nigérie. Mezi vydanými je i od 5.1.2018
zadržovaný Sisiku Ayuk Tabe, předseda Vládnoucí rady Ambazonie, která
1.10.2017 symbolicky vyhlásila nezávislost Ambazonie.
2.3.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
3.3.
předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Djibril Cavayé YEGUIE
15.3. na první schůzi od r. 2015 se sešla rada ministrů, kterou od jejího ustavení
prezident Biya dosud nesvolal
4.5.
předsedou Senátu byl znovu zvolen Marcel Niat NJIFENJI
22.5. katoličtí biskupové vyzvali vládu k jednání se separatisty z Jihozápadní oblasti
o řešení nepokojů místního anglofonního obyvatelstva
13.6. prezident Biya požádal Senát o souhlas s odložením všeobecných voleb,
plánovaných na říjen, o jeden rok; dosud se k volbám zaregistrovala jen 3 %
voličů v anglofonních oblastech Severozápad a Jihozápad, usilujících o odtržení
od zbytku země
9.7.
svým dekretem nařídil prezident Biya konání prezidentských voleb 7.10.,
zatímco o posunutí parlamentních voleb do r. 2019 rozhodli poslanci již minulý
týden
7.8.
Volební komise oznámila devět kandidátů do prezidentských voleb 7.10.
7.10. prezidentem byl opět zvolen Paul BIYA se 71,28 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 6.11.), za ním se za volební účasti 53,85 % oprávněných voličů
umístili Maurice Kamto (14,23 %), Cabral Libi´i Li Ngue Ngue (6,28 %),
Joshua Nambangui Oshih (3,35 %), Njoya Adamou Ndam (1,73 %), Haman
Adji Garga (1,55 %), Frankline Ndifor Afanwi (0,67 %), Serge Espoir
Matomba
(0,56 %) a Akere Tabeng Muna (0, 35 %)
12.10. volební komise obdržela 25 peticí za anulování prezidentských voleb ze 7.10. z
důvodu rozsáhlých volebních podvodů
16.10. Ústavní rada začala projednávat 18 peticí na částečné nebo úplné anulování
voleb prezidenta ze 7.10.; dne 19.10. je všechny odmítla
KATAR
14.11.2017 předsedou Poradní rady byl zvolen Al-Sayed Ahmed Bin Abdullah Bin
Zaid AL-MAHMOUD

KAZACHSTÁN
14.9.2017
předsedou Senátu byl znovu zvolen Kassym-Žomart TOKAJEV
26.12. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Beybut Bakirovič
ATAMKULOV
KEŇA
5.1.
prezident ohlásil změny ve vládě, které provedl 26.1. (MZV Dr. Monica
Kathina JUMA)
30.1. poražený kandidát z prezidentských voleb Raila Odinga se v Nairobi za účasti
tisíců svých přívrženců prohlásil „lidovým prezidentem“ a složil „prezidentskou
přísahu“
14.2. Národní shromáždění schválilo složení nové vlády, která se funkce ujala 16.2.
9.3.
prezident Kenyatta a vůdce opozice Odinga po vzájemném setkání před
kamerami TV slíbili překonat neshody, spojené s posledními prezidentskými
volbami v r. 2017, a zahájit tak proces usmíření v celé společnosti
17.10. Národní shromáždění rozhodlo o termínu konání parlamentních voleb ve třetím
týdnu prosince 2018
KOLUMBIE
10.1. vláda kvůli jejímu útoku na ropovod a porušování příměří ze strany ELN
přerušila dočasně mírová jednání s touto levicovou povstaleckou organizací v
ekvádorském Quitu
29.1. prezident oznámil ukončení mírových rozhovorů vlády s Armádou národního
osvobození (ELN) následkem jejích útoků na policejní důstojníky na severu
země
9.2.
demobilizovaná vzbouřenecká skupina FARC, transformovaná do politického
hnutí Revoluční alternativní síla obyčejných lidí, zastavila svou politickou
kampaň před nadcházejícími volbami, protože její kandidáti jsou na politických
mítincích ohrožováni na životě; současně FARC požádala o záruky bezpečnosti
ze strany státu
9.3.
ze zdravotních důvodů stáhl předseda FARC Rodrigo Londoňo „Timochenko“
svou kandidaturu v květnových prezidentských volbách
11.3. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 172 členy a Senátu republiky se
108 členy se konaly za účasti 49,0 %, resp. 48,8 % registrovaných voličů
12.3. prezident vyzval rebely z Armády národního osvobození (ELN) k obnovení
mírových rozhovorů, které byly 29.1. na šest týdnů pozastaveny z důvodu útoků
ELN na policejní stanice
17.4. guvernér provincie Norte de Santander vyhlásil výjimečný stav kvůli
ozbrojeným bojům mezi vzbouřeneckými hnutími Lidovou osvobozeneckou
armádou (EPL) a Armáda národního osvobození (ELN)
27.5. v prezidentských volbách nejlépe uspěli Iván Duque Márquez (39,14 %) a
Gustavo Francisco Petro Urrego (25,09 %), kteří postupují do 2. kola 17.6.; na
dalších místech se umístili Sergio Fajardo Valderrama (23,73 %), Germán
Vargas Lleras (7,28 %), Humberto de la Calle Lombana (2,06 %) a Jorge
Antonio Trujillo (0,39 %), 0,31 % voličů odevzdalo prázdný hlasovací lístek;
volební účast dosáhla 53,37 % oprávněných voličů
17.6. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Iván DUQUE
MÁRQUEZ, který za volební účasti 53,04 % oprávněných voličů získal
podporu 53,98 %, zatímco jeho protikandidát Gustavo Francisco Petro Urrego

13.7.
20.7.

jen 41,81 % voličů; neplatné hlasy činily 4,21 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 7.8.)
nově zvolený prezident Duque jmenoval svou vládu (MZV Carlos Holmes
TRUJILLO GARCÍA), která se funkce ujala spolu s ním 7.8.
na ustavující schůzi obou komor parlamentu, nastoupili jejich noví předsedové
Alejandro Carlos CHACÓN CAMARGO (Poslanecká sněmovna) a Ernesto
MACÍAS TOVAR (Senát) svůj mandát, který končí 20.7.2019

KOMORY
30.4. prezident Assoumani oznámil, že v červenci proběhne v zemi referendum o
zrušení principu rotace obsazení funkce prezidenta mezi jednotlivými ostrovy
každých pět let a stanovení limitu pro počet mandátů prezidenta federace, které
může vykonávat jedna osoba; současně zruší funkce viceprezidentů a zavádí
sunnitskou větev islámu za úřední náboženství země
30.7. referendum o ústavní reformě ji hlasy 92,34 % zúčastněných schválilo, proti ní
hlasovalo 7,66 % hlasujících (účast 62,71 %), neplatné hlasy (10,64 %); od
příštích prezidentských voleb
v r. 2021 bude moci vítězný kandidát
funkci vykonávat po dvě pětiletá funkční období po sobě
14.8. kolem deseti vojáků bylo zatčeno v souvislosti s odhalením pokusu o svržení
prezidenta Assoumaniho
28.8. jmenována nová vláda (MZV Souef Mohamed EL-AMINE)
8.11. prezident Assoumani jmenoval správcem Anjouanu Abdullaha Mohameda,
protože guvernér Abdou Salami Abdou je od 25.10. v detenci
KONGO (K)
27.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2409 (2019), kterou prodloužila mandát mise
OSN MONUSCO do 31.3.2019
29.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2424 (2018), kterou prodloužila mandát skupiny
expertů, dohlížejících na dodržování sankcí a zbrojního embarga, do 1.8.2019
24.8. volební komise potvrdila, že přijala kandidaturu 25 osob, ucházejících se o úřad
prezidenta v letošních prezidentských volbách; seznam registrovaných bude
zveřejněn v září
3.9.
Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí volební komise vyloučit z prezidentských
voleb opozičního předáka Jean-Pierra Bembu, vyšetřovaného Mezinárodním
trestním soudem pro korupci
26.10. sedm opozičních stran se na setkání v JAR dohodlo, že do 15.11. jmenují
společného kandidáta pro prezidentské volby, protože nejvážnějším opozičním
kandidátům, Jeanu Pierre Bembovi a Moise Katumbimu, byla účast ve volbách
znemožněna
11.11. svým společným kandidátem do prezidentských voleb vybrala na jednání v
Ženevě opozice podnikatele Martina Fayulu-a
13.11. Svaz pro demokracii a sociální pokrok Felixe Tshisekediho odmítl dohodu
opozice o nominaci společného kandidáta do prezidentských voleb a trvá na
vlastním nominantovi; odpor vlastní strany proti dohodě rovněž přiměl ke
stažení svého podpisu na dohodě také Vitala Kamerheho
23.11. jeden z prominentních kandidátů opozice Vital Kamerhe spojil své síly s
Felixem Tshisekedim, se kterým se chce ucházet o úřad viceprezidenta
21.12. z logistických důvodů odložila vláda na 30.12. termín konání prezidentských
voleb, plánovaných na 23.12., protože kvůli zničení hlasovacích strojů při
požáru skladu v Kinshase, etnickým násilnostem a současným vypuknutím

epidemie Eboly v některých oblastech není schopna konání voleb v řádném
termínu zajistit
26.12. volební komise rozhodla o posunutí termínu prezidentských voleb ve třech
oblastech země z důvodu nedostatečné bezpečnosti a výskytu Eboly; jde o
okresy Beni a Butembo v provincii Severní Kivu a Yumbi na západě země při
hranicích s Konžskou republikou, které jsou však baštami opozice a proto
odklad voleb vyvolal občanskou nespokojenost
30.12. prezidentské volby s 19 kandidáty; konečné oficiální výsledky budou známy až
po započtení výsledku odložených voleb ve třech oblastech země v březnu 2019
30.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 500 členy se konaly za účasti
47,56 % registrovaných voličů
předseda vlády Bruno TSHIBALA NZENZE
KOREA – JIŽNÍ
2.1.
poté, co KLDR připustila 1.1. vyslání svých sportovců na zimní olympijské hry
do jihokorejského Pchjongčchangu, navrhla vláda rozhovory o této záležitosti
na 9.1. na vysoké úrovni
20.4. obnovena tzv. horká telefonní linka mezi úřady vůdců Jižní a Severní Koreje
27.4. po 11 letech se v Pchanmundžomu uskutečnilo setkání a rozhovory mezi
prezidentem Mun Če-inem a vůdcem KLDR Kim Čong-unem; předmětem
jednání byla mj. denuklearizace a mírový rozvoj Korejského poloostrova,
jakož i zahájení rozhovorů o podpisu mírové smlouvy, která má ukončit
dočasné příměří po korejské válce z let 1950-1953
8.5.
před setkáním s čelnými představiteli Japonska a Číny v Tokiu 9.5. vyzval
prezident Mun Če-in Japonsko a KLDR, aby zahájily rozhovory o normalizaci
vzájemných vztahů a přispěly tak k míru a stabilitě v oblasti severovýchodní
Asie
22.6. vlády Koreje a KLDR se dohodly na obnovení setkávání rodin, rozdělených
korejskou válkou z let 1950-1953; první z nich proběhne po třech letech mezi
20. a 26. srpnem t.r. za účasti sta vybraných zájemců z každé země
13.7. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Hee-Sang MOON
31.7. v demilitarizované zóně v Pchanmundžonu se sešli zástupci armád jižní a
severní Koreje, aby jednali o snížení napětí na poloostrově ve smyslu dohod z
mezikorejského summitu 27.4.
20.-22.8. v KLDR se uskutečnilo setkání 172 příslušníků rodin z obou částí Koreje,
rozdělených korejskou válkou z let 1950-1953
30.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
14.9. jak oznámil jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjung-kjon, Korea a
KLDR se dohodly na otevření společného styčného úřadu, který jim umožní
přímou komunikaci na pravidelné bázi, a to poprvé od korejské války; úřad je
umístěn v KLDR a každá země do něj vyšle maximálně 20 pracovníků
22.10. vlády Koreje a KLDR se dohodly na stažení zbraní a strážních postů z oblasti
města Pchanmundžon, jediného místa, kde ozbrojenci obou států jsou v
dohledné vzdálenosti a společně zajišťují obranu místa; opatření má snížit
napětí mezi oběma zeměmi

KOREA – SEVERNÍ
10.2. při příležitosti návštěvy oficiální delegace KLDR na zahájení 23. zimních
olympijských her v Pchjongčchangu pozval Kim Čong-un jihokorejského
prezidenta Mun Če-ina k návštěvě KLDR (pozvání bylo přijato)
13.2. vůdce Kim Čong-un ocenil přijetí delegace KLDR na zahájení ZOH v Jižní
Koreji a vyzval k „dalšímu oživení upřímného klimatu smíření“ mezi oběma
zeměmi
5.3.
vůdce Kim Čong-un přijal státní delegaci Jižní Koreje na vysoké úrovni, která v
Pchjongjangu jedná o obnově dialogu mezi KLDR a USA
21.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2407 (2018), kterou prodloužila mandát panelu
expertů, dohlížejících na dodržování zákazu výroby ZHN, do 24.4.2019
20.4. obnovena tzv. horká telefonní linka mezi úřady vůdců Jižní a Severní Koreje
21.4. Kim Čong-un oznámil okamžité zastavení jaderných a raketových testů, jakož i
uzavření jaderné střelnice na severu země, protože KLDR se chce zaměřit na
hospodářský růst a na mír na Korejském poloostrově
27.4. po 11 letech se v Pchanmundžomu uskutečnilo setkání a rozhovory mezi
vůdcem KLDR Kim Čong-unem a prezidentem Jižní Koreje Mun Če-inem;
předmětem jednání byla mj. denuklearizace a mírový rozvoj Korejského
poloostrova, jakož i zahájení rozhovorů o podpisu mírové smlouvy, která má
ukončit dočasné příměří po korejské válce z let 1950-1953
12.5. vláda přislíbila likvidovat jadernou střelnici na ceremoniálu za účasti
zahraničních novinářů ve dnech 23.-25.5.
17.5. jmenován nový ministr národní obrany No Kwang Chol, jakož i nový náčelník
generálního štábu
22.6. vlády KLDR a Koreje se dohodly na obnovení setkávání rodin, rozdělených
korejskou válkou z let 1950-1953; první z nich proběhne po třech letech mezi
20. a 26. srpnem t.r. za účasti sta vybraných zájemců z každé země
31.7. v demilitarizované zóně v Pchanmundžonu se sešli zástupci armád jižní a
severní Koreje, aby jednali o snížení napětí na poloostrově ve smyslu dohod z
mezikorejského summitu 27.4.
20.-22.8. v KLDR se uskutečnilo setkání 172 příslušníků rodin z obou částí Koreje,
rozdělených korejskou válkou z let 1950-1953
14.9. jak oznámil jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjung-kjon, Korea a
KLDR se dohodly na otevření společného styčného úřadu, který jim umožní
přímou komunikaci na pravidelné bázi, a to poprvé od korejské války; úřad je
umístěn v KLDR a každá země do něj vyšle maximálně 20 pracovníků
18.9. mezikorejský summit prezidenta Koreje Mun Če-ina a vládce KLDR Kim
Čong-una v Pchjongjangu jednal o denuklearizaci Korejského poloostrova
22.10. vlády KLDR a Koreje se dohodly na stažení zbraní a strážních postů z oblasti
města Pchanmundžon, jediného místa, kde ozbrojenci obou států jsou v
dohledné vzdálenosti a společně zajišťují obranu místa; opatření má snížit
napětí mezi oběma zeměmi
KORSIKA
22.5. prefektkou oblasti Korsika a department Corse-du-Sud jmenována Josiane
CHEVALIER

KOSOVO
27.3. z koaliční vlády vystoupilo uskupení Srbská kandidátka, která zasstupukje
srbskou menšinu; důvodem je vyhoštění srbského vyjednavače, které vyvolalo
protesty na severu země
14.12. hlasy 107 poslanců ze 120 schválil parlament transformaci Kosovských
bezpečnostních sil na pravidelnou armádu; hlasování bojkotovali zákonodárci z
řad etnických Srbů, Srbsko označilo rozhodnutí za provokaci a odmítlo ji i
NATO
KOSTARIKA
4.2.
v prezidentských volbách za účasti 65,66 % oprávněných voličů nejlépe uspěli
Gerardo Fabricio Alvarado Muňoz s 24,91 % a Carlos Alvarado Quesada s
21,66 % odevzdaných hlasů, kteří postupují do 2. kola 1.4.; na dalších místech
se umístili Antonio Álvarez Desanti (18,62 %), Rodolfo Piza Rocafort
(16,02 %), Juan Diego Castro Fernández (9,52 %), Dr. Rodolfo Hernández
Gómez (4,95 %), Otto Guevarra Guth (1,02 %), Edgardo Vinicio Araya Sibaya
(0,79 %) Sergio Mena Díaz (0,76 %), Stephanie Campos Arrieta (0,59 %),
Mario Redondo Poveda (0,59 %), Óscar Andrés López Arias (0,38 %) a Jhon
Vega Rica (0,20 %), neplatné hlasy dosáhly 1,27 %
4.2.
parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 57 členy se konaly za
účasti 65,56 % registrovaných voličů
1.4.
ve 2. kole byl za účasti 66,99 % registrovaných voličů zvolen novým
prezidentem Carlos Andrés ALVARADO QUESADA, který získal 60,74 %
odevzdaných hlasů, zatímco jeho protikandidát Gerard Fabricio Alvarado
Muňoz 39,26 % (inaugurace 8.5.)
26.4. nově zvolený prezident oznámil složení své vlády, která nastoupí do úřadu 8.5.
(MZV Epsy CAMPBELL BARR)
1.5.
předsedkyní Zákonodárného shromáždění byla zvolena Carolina HIDALGO
HERRERA
11.12. odstoupila ministryně zahraničí Epsy Campbellová, úřadující MZV se stala
Lorena AGUILAR REVELO
KRYM
2.12. úřadujícím stálým zástupcem prezidenta Ukrajiny v Krymské autonomní
republice v exilu se stal Izet Rustemovyč HDANOV
KUBA
11.3. parlamentní volby do Národního shromáždění lidové moci s 605 členy proběhly
za účasti 82,9 % oprávněných voličů
18.4. předsedou Národního shromáždění lidové moci byl opět zvolen Juan Esteban
LAZO HERNÁNDEZ
19.4. Národní shromáždění zvolilo hlasy 603 z přítomných 604 poslanců novým
předsedou Státní rady a rady ministrů Miguela Maria DÍAZ-CANEL-a
BERMÚDEZ-e (slib složil vzápětí)
14.7. zveřejněn návrh nové ústavy, který poprvé od revoluce v r. 1959 uznává
soukromé vlastnictví, omezuje počet mandátů předsedy Státní rady na dvě
pětiletá funkční období po sobě, odděluje funkce předsedy Státní rady a
předsedy rady ministrů atd.; návrh nové ústavy projedná Národní shromáždění
lidové moci a následně bude předložen ke schválení všelidovému referendu

21.7.
22.7.

předseda Státní rady oznámil složení své vlády (MZV Bruno RODRÍGUEZ
PARRILLA)
Národní shromáždění lidové moci jednomyslně schválilo novou ústavu

KURDISTÁN
8.5.
oznámeno, že parlamentní volby do Kurdského národního shromáždění se 115
členy se uskuteční 30.9.
30.9. parlamentní volby do Kurdského národního shromáždění se111 členy se konaly
za volební účasti 57,3 % oprávněných voličů
KYPR
28.1. v prezidentských volbách se za volební účasti 71,88 % nejlépe umístili Níkos
Chrysánthou Anastasiádis (35,51 %) a Stavros Malas (30,24 %), kteří postupují
do 2. kola 4.2.; za nimi se umístili Nikolas Papadopoulos (25,74 %), Christos
Christou (5,65 %), Giorgos Lillikas (2,18 %), Andreas Efstratiou (0,22 %),
Charis Aristeidou (0,19 %), Michail Mina (0,17 %) a Christakis Kapiliotis
(0,10 %)
30.1. RB OSN schválila rezoluci č. 2398 (2018), kterou prodloužila mandát mírových
sil OSN UNFICYP do 31.7.2018
4.2.
ve 2. kole byl ve funkci prezidenta potvrzen Níkos Chrysánthou
ANASTASIÁDIS, když pro něj hlasovalo 55,99 % oprávněných voličů,
zatímco pro Stavrose Malase 44,01 % (inaugurace 1.3.); volební účast dosáhla
73,97 %
13.2. prezident jmenoval novou vládu (MZV Nikos CHRISTODOULIDIS), která se
funkce ujala 1.3.
26.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2430 (2018), kterou prodloužila mandát mírových
sil OSN UNFICYP do 31.1.2019
KYRGYZSTÁN
19.4. poté, co jí parlament poměrem hlasů 101:5 vyslovil nedůvěru, odvolal prezident
radu ministrů
20.4. jmenována nová vláda (MP Muhammetkaliy Düşeke-uulu ABULGAZIYEV,
MZV Erlan Bekeş-uulu ABDYLGAYEV)
12.10. odstoupil MZV Erlan Abdylgayev
16.10. novým ministrem zahraničních věcí byl jmenován Čingiz Azamat-uulu
AIDARBEKOV, kterého ve funkci potvrdil parlament 17.10.
LAOS
5.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
LESOTHO
17.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
předseda vlády Tom Motsoahae THABANE
předsedkyně Senátu Mamonaheng Refiloe MOKITIMI
LIBANON
6.5.
parlamentní volby do Národního shromáždění se 128 členy se konaly za účasti
49,7 % oprávněných voličů
23.5. předsedou Národního shromáždění byl pět zvolen Nabí BERRY

24.5.
30.8.

poté, co získal podporu 68 poslanců Národního shromáždění, pověřil prezident
republiky opět Saada HARÍRÍ-ho, aby sestavil novou vládu
RB OSN schválila rezoluci č. 2433 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNIFIL do 31.8.2019

LIBÉRIE
15.1. na ustavující schůzi zvolila Poslanecká sněmovna svým předsedou Dr. Bhofala
CHAMBERS-e, jakož i Senát předsedou pro tempore Alberta Tugbe CHIE
22.1. inaugurace nového prezidenta George Tawlon Manneh Oppong Ousmana
WEAH-a a viceprezidentky Jewel Cianeh HOWARD-TAYLOR-ové, která se
stala i předsedkyní Senátu
23.1. prezident Weah jmenoval klíčové ministry své vlády (MZV Gbehzohngar
FINDLEY), kteří se po potvrzení Senátem ujali svých úřadů 8.2.
LIBYE
15.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
29.5. na mezinárodní konferenci v Paříži pod patronátem prezidenta Macrona a za
účasti dalších afrických a evropských vůdců potvrdily jednotlivé frakce dohodu
na konání prezidentských a parlamentních voleb 10.12.
11.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2420 (2018), kterou prodloužila oprávnění
členských zemí zavést embargo na dovoz zbraní a další sankce o dalších 12
měsíců, tj. do 11.6.2019
29.6. generál Chalífa Haftár oznámil obsazení východolibyjského města Derna –
dosud v rukách islamistických radikálů – a posílení pozic své Libyjské národní
armády na východě země
4.9.
jak oznámila mise OSN UNSMIL, za zprostředkování OSN uzavřely milice
bojující o Tripolis příměří s vládou národní jednoty, podporovanou OSN
13.9. RB OSN schválila rezoluci č. 2434 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNSMIL do 15.9.2019
7.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
19.10. ministr zahraničí Mohamed al-Taher Siala jménem severoafrických států odmítl
plány EU na zřizování záchytných táborů pro migranty na jejich území
5.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2441 (2018), kterou prodloužila mandát panelu
expertů, dohlížejících na dodržování sankcí a zbrojního embarga, do 15.2.2020
9.11. vyslanec OSN pro Libyi Ghassan Salame oznámil, že plánovaná Národní
konference o budoucnosti země proběhne začátkem roku 2019 a následovat
budou parlamentní volby, které se měly podle závěrů rozhovorů
sponzorovaných Francií konat už v prosinci 2018
12.-13.11.
v Palermu se konala italskou vládou organizovaná mezinárodní
konference o řešení politické krize v zemi a zastavení přílivu afrických
uprchlíků; v souvislosti s konferenci se sešli maršál Chalífa Haftár a předseda
mezinárodně uznané vlády z Tripolisu Fayez Mustafa al-Sarraj a dohodli se na
konání voleb na jaře 2019, jakož i na podpoře plánu evropských zemí na
normalizaci
LOTYŠSKO
6.10. parlamentní volby do Sejmu se 100 členy se konaly za účasti 54,58 %
oprávněných voličů
7.11. předsedkyní Sejmu byla poměrem hlasů 44:32 opět zvolena Ināra MŪRNIECE
7.11. prezident pověřil sestavením nové vlády Janise BORDANS-e

14.11. Janis Bordans oznámil, že není schopen sestavit novou vládu a mandát vrátil
prezidentovi
26.11. sestavením vlády pověřil prezident Aldise GOBZEMS-e
10.12. prezident oznámil stažení nominace Aldise Gobzemse na úřad předsedy vlády
LUCEMBURSKO
14.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 60 členy proběhly za účasti
89,7 % oprávněných voličů
16.10. velkovévoda požádala Xaviera Bettela o vytvoření nové vlády
5.12. do úřadu nastoupila nová vláda premiéra Bettela (MZV Jean ASSELBORN)
5.12. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Fernand ETGEN
MADAGASKAR
31.10.2017
předsedou Senátu byl zvolen Rivo RAKOTOVAO
3.5.
Vrchní soud revokoval části nového volebního zákona, kvůli kterým opoziční
aktivisté na 14 dní obsadili ulice Antananariva a obvinili prezidenta z pokusu
zmanipulovat zákon ve svůj prospěch
25.5. Ústavní soud nařídil prezidentu Rajaonarimpianinovi rozpustit současnou
a vytvořit vládu národní jednoty
1.6.
ministr obrany generál Beni Xavier Rasolofonirina pohrozil politickým stranám
zásahem armády, pokud nepřekonají vzájemné neshody a nedohodnou se na
vytvoření vlády národní jednoty a uspořádání voleb do konce roku
4.6.
prezident jmenoval novým předsedou vlády Christiana Louise NTSAY-e poté,
co
dosavadní premiér Solonandrasana Olivier Mahafaly odstoupil ve snaze vyřešit
stávající politickou krizi (6.6. složil slib a ujal se funkce)
11.6. jmenována nová vláda (MZV Eloi Alphonse Maxime DOVO)
29.6. premiér Ntsay oznámil, že prezidentské volby se uskuteční 7.11., případné
druhé kolo pak 19.12.; toto rozhodnutí je v rozporu s usnesením Ústavního
soudu, který nařídil konání voleb v říjnu t.r.
22.8. Nejvyšší ústavní soud schválil kandidaturu 36 osob do prezidentských voleb
7.11., zbylých deset jich odmítl (k volbám byli připuštěni i stávající hlava státu
Hery Rajaonarimampianina a bývalí prezidenti Andry Rajoelina, Marc
Ravalomanana a Didier Ratsiraka)
7.9.
v souladu s ústavou odstoupil 60 dní před prezidentskými volbami, v nichž opět
kandiduje, prezident Hery Rajaonarimampianina; úřadujícím prezidentem se
stal předseda Senátu Rivo RAKOTOVAO
7.11. v 1. kole prezidentských voleb nejlépe uspěli Andry Nirina Rajoelina s 39,19 %
a Marc Ravalomanana s 35,29 % odevzdaných hlasů a postupují do 2. kola
19.12.; za nimi se umístili Hery Martial RajaonarimampianinaRakotoarimanana (8,84 %), Andre Christian Dieudonne Mailhol (1,27 %),
Joseph Martin Randriamampionona (1,16 %), Ny Rado Rafalimanana (1,16 %),
Andrianiaina Paul Rabary (0,98 %), Randriamanantsoa Tabera (0,98 %),
Haingo Andrianjokamalala Rasolofonjoa (0,96 %), Mamy Richard Radilofe
(0,86 %), Eliana Bezaza (0,85 %), Jean Ravelonarivo (0,59 %), Lalaoarisoa
Marcellin Andriantseheno (0,57 %). José Michel Andrianoelison (0,53 %),
Richard Razafy Rakotofiringa (0,53 %), Andriamparany Benjamin Radavidson
(0,51 %), Saraha Rabeharisoa (0,48 %), Solonandrasana Olivier Jocelyn
Mahafaly (0,47 %), Didier Ignace Ratsiraka (0,45 %), Iarovana Roland
Ratsiraka (0,43 %), Serge Jovial Imbeh (0,39 %), Fanirisoa Ernaivo (0,34 %),
Zafimahaleo Dit Dama Mahaleo Rasolofondraosolo (0,33 %), Jean Omer

Beriziky (0,31 %), Jean Jacques Ratsietison (0,31 %), Erick Francis Rajaonary
(0,30 %), Rivomanantsoa Orlando Robimanana (0,29 %), Arlette Ramaroson
(0,25 %), Falimampionona Rasolonjatovo (0,24 %), Jean Max
Rakotomamomjy (0,23 %), Roland Jules Etienne (0,22 %), Bruno Rabarihoela
(0,20 %), Roseline Emma Rasolovoahangy (0,17 %), Jean Louis Zafivao
(0,12 %), Stephan Narison ((0,11 %) a Solo Norbert Randriamorasata (0,10 %);
neplatné a prázdné hlasovací lístky dosáhly 7,32 % a volební účast 54,23 %
registrovaných voličů
19.12. ve 2. kole byl za účasti 48,1 % oprávněných voličů prezidentem zvolen Andry
Nirina RAJOELINA s 55,66 % (inaugurace 19.1.2019), zatímco Marc
Ravalomanana získal 44,34 %

MAĎARSKO
11.1. prezident vypsal parlamentní volby na 8.4.
8.4.
parlamentní volby do Národního shromáždění se 199 členy se konaly za účasti
69,73 % oprávněných voličů
17.4. prezident republiky požádala Viktora Orbána o sestavení nové vlády
27.4. oznámeno složení nové vlády (MP Viktor ORBÁN, MZV Péter SZIJJÁRTÓ),
kterou prezident jmenoval 18.5.
8.5.
předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen László KÖVÉR
10.5. poměrem hlasů 134:28 zvolilo Národní shromáždění předsedou nové vlády opět
Viktora ORBÁN-a
MAKEDONIE
12.6. vlády Makedonie a Řecka dospěly k dohodě v dlouholetém sporu o úřední
název „Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“, jak oznámili premiéři obou
zemí; stát se bude nadále nazývat Republika Severní Makedonie a dohodu o tom
bude muset jako ústavní změnu schválit jak makedonský parlament, tak v
referendu i sami Makedonci (dohodu podepsali ministři zahraničí obou zemí na
slavnostním aktu na jezeře Prespa za účasti zástupců OSN, EU a NATO 17.6.)
18.6. vláda schválila dohodu s Řeckem o vyřešení mnohaletého sporu o název
Makedonie
19.6. hlasy 69 poslanců ze 120 ratifikovalo Shromáždění dohodu s Řeckem o změně
názvu země na Severní Makedonii
26.6. prezident Djordje Ivanov odmítl podepsat dohodu s Řeckem o změně názvu
země, kterou již ratifikoval parlament; veto proto zřejmě bude přehlasováno
poslanci parlamentu
30.9. poradní referendum o vstupu země do EU a NATO a dohodě s Řeckem o
změně názvu státu na Severní Makedonii nebylo platné, protože účast voličů dosáhla
pouze 36,89 %, ač ústava požaduje nejméně 50 % oprávněných voličů; 94,18 %
účastníků podpořilo dohodu s Řeckem i vstup země do EU a NATO, proti
hlasovalo 5,82 % hlasujících
19.10. poměrem hlasů 80:39 schválil parlament ústavní změny zakotvující nový
oficiální název státu, na kterém se republika dohodla s Řeckem; požadované 2/3
většiny tak bylo dosaženo

MALAJSIE
9.5.
parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 222 členy se uskutečnily za
účasti 82,32 % oprávněných voličů
10.5. novým předsedou vlády byl jmenován Tun Mahathir BIN MOHAMAD
12.5. jmenována nová vláda
2.7.
došlo k rozšíření vlády (MZV Dato´ Saifuddin ABDULLAH)
16.7. úřad předsedy Sněmovny reprezentantů nastoupil Dato Mohamad Ariff Bin
Mohamad YUSOF
MALAWI
8.11. změny ve vládě (MZV zůstává), odvolán viceprezident Saulos Klaus Chilima
MALEDIVY
2.2.
Nejvyšší soud nařídil okamžité propuštění opozičních vůdců a obnovu procesu
s bývalým prezidentem Mohamedem Nasheedem, odsouzeným v r. 2015 na 13
let do vězení, jakož i ostatními vůdci opozice, protože shledal procesy s nimi v
rozporu s ústavním a mezinárodním právem; rozhodnutí soudu tak obnovuje
většinu opozice ve Shromáždění, když byl mandát vrácen 12 poslancům,
kterým byl nezákonně odebrán, jakož umožňuje i návrat Nasheeda z exilu
3.2.
ve snaze zabránit ovládnutí parlamentu, který by mohl rozhodnout o jeho
sesazení, protože nespravedlivé procesy zinscenoval, opozicí, rozhodl prezident
Abdulla Yameen o jeho dočasném rozpuštění na neomezenou dobu; vláda se
údajně také pokusila o zatčení členů Nejvyššího soudu
4.2.
vláda nařídila bezpečnostním silám, aby zabránily Nejvyššímu soudu v
provedení kroků, které by mohly vést k zatčení nebo impeachmentu prezidenta
Yameena; velitelé armády (generál Shiyam) a policie (Abdulla Nawaz)
následně
přísahali věrnost vládě
5.2.
vláda vyhlásila na 15 dní výjimečný stav, který dává bezpečnostním silám
mimořádné pravomoci k zatýkání osob; krátce po vyhlášení výjimečného stavu
zatkla policie předsedu Nejvyššího soudu Abdullu Saeeda a dalšího jeho soudce
Ali Hameeda
7.2.
poté, co byli dva jejich kolegové zatčeni, zbývající tři soudci Nejvyššího soudu
revokovali rozsudek z 2.2. „s ohledem na připomínky vznesené prezidentem“ a
anulovali jej
19.2. prezident Abdulla Yameen požádal vládu o prodloužení výjimečného stavu o
dalších 14 dní
23.9. za účasti 89,22 % oprávněných voličů byl novým prezidentem zvolen Ibrahim
Mohamed SOLIH s 58,38 % odevzdaných hlasů, zatímco stávající prezident
Abdulla Yameen získal podporu 41,62 % voličů (inaugurace 17.11.)
1.11. novým předsedou Shromáždění byl zvolen Qasim IBRAHIM
17.11. nový prezident jmenoval svou vládu (MZV Abdulla SHAHID)
MALI
28.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2423 (2018), kterou rozšířila personál a
prodloužila mandát mise OSN MINUSMA do 30.6.2019
29.7. v prvním kole prezidentských voleb se nejlépe umístili Ibrahim Boubacar Keïta
(41,42 %) a Soumaïla Cissé (17,80 %), kteří postupují do 2. kola 12.8. Na
dalších místech se umístili Aliou Boubacar Diallo (7,95 %), Cheick Mohamed
Abdoulaye Souad Dit Modibo Diarra (7,46 %), Husseini Amion Guindo
(3,89 %), Oumar Mariko (2,32 %), Modibo Kone (2,28 %), Choguel Kokala

2.8.
6.8.

12.8.
20.8.
30.8.
4.9.
9.9.

Maïga (2,14 %), Harouna Sankaré (1,77 %), Modibo Sidibe (1,64 %),
Mamadou Oumar Sidibe (1,64 %), Kalifa Sanogo (1,21 %), Mamadou Diarra
(1,12 %), Modibo Kadjoke (0,95 %), Moussa Sinko Coulibaly (0,92 %), Adama
Kane (0,81 %), Daba Diawara (0,72 %), Mountaga Tall (0,63 %), Dramane
Dembele (0,56 %), Mohamed Ali Bathily (0,54 %), Hamadoun Touré (0,52 %),
Niankoro Yeah Samake (0,49 %), Mamadou Traoré (0,48 %) a Kante Djeneba
N´Diaye (0,36 %); volební účast dosáhla 43,06 %
po zveřejnění oficiálních výsledků 1. kola prezidentských voleb skupina 18 z
celkem 24 kandidátů odmítla volby jako neregulérní
tři nejúspěšnější mezi poraženými kandidáty (Cissé, Diallo a Modibo Diarra)
podali k soudu stížnost proti výsledkům prezidentských voleb 29.7., protože
pod nátlakem armády byla znemožněna volba ve více než 700 volebních
místnostech
ve 2. kole byl za účasti 34,5 % registrovaných voličů prezidentem zvolen opět
Ibrahim Boubacar KEÏTA, pro kterého hlasovalo 67,17 % hlasujících, zatímco
pro jeho protikandidáta Soumaïlu Cissého 32,83 % (inaugurace 4.9.)
Ústavní soud potvrdil opětovné zvolení Ibrahima Boubacara Keïty prezidentem
a zamítl stížnost protikandidáta na volební podvody
RB OSN schválila rezoluci č. 2432 (2018), kterou prodloužila mandát panelu
expertů, dohlížejících na uplatňování sankcí a embarga, do 30.9.2019
poté, co prezident Keïta nastoupil úřad na nové funkční období, odstoupil z
funkce v souladu s ústavou premiér Soumeylou Boubèye MAÏGA; byl však
vzápětí opět jmenován do funkce předsedy vlády a pověřen jejím sestavením
oznámeno složení nové vlády (MZV Kamissa CAMARA)

MARSHALLOVY OSTROVY
prezidentka Dr. Hilda Cathy HEINE
MAURICIUS
9.3.
aby odvrátila hlasování parlamentu o svém odvolání, rozhodla podle slov
premiéra Pravinda Jugnautha prezidentka Ameenah Gurib-Fakimová, že po
oslavách státního svátku 12.3. odstoupí z funkce; je obviněna ze soukromého
použití veřejných finančních prostředků prezidentského úřadu
14.3. prezidentka Gurib-Fakimová prohlásila, že se necítí vinna ve smyslu obžaloby
ze zneužití veřejných prostředků a odmítá proto odstoupit z úřadu, jak 9.3. slíbil
premiér Jugnauth
17.3. podle vyjádření jejího advokáta Yusufa Mohameda odstoupila prezidentka
Gurub-Fakimová z funkce k 23.3.
23.3. úřadujícím prezidentem se stal dosavadní víceprezident Paramasivum Pillay
„Barlen“ VYAPOORY
3.9.
u Mezinárodního soudního dvora v Haagu zahájeno slyšení ve věci stížnosti
vůči Velké Británii na územní spor o Čagoské ostrovy, který trvá od r. 1965,
kdy
Velká Británie oddělila od své tehdejší kolonie Mauricia Čagoské ostrovy, které
zahrnula do Britského indicko-oceánského území (BIOT), s tím, že ostrovu
poskytne nezávislost
MAURITÁNIE
11.6. změny ve vládě (MZV Ismail Ould Cheikh AHMED)
1.9.
1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 157 členy proběhlo
za účasti 72,46 % registrovaných voličů

15.9. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění
28.10. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Cheikh Ahmed OULD BAYE
28.10. v souladu s ústavou odstoupil předseda vlády Yahya Ould Hademine,
vytvořením nové vlády byl prezidentem pověřen Mohamed Salem OULD
BÉCHIR
30.10. jmenována nová vláda (MZV Ismail Ould Cheikh AHMED)
MAYOTTE
28.3. s platností k 30.3. byl novým prefektem jmenován Dominique SORAIN

MEXIKO
1.2.
úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 31.8. nastoupil Edgar ROMO GARCÍA
1.7.
prezidentské volby vyhrál Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR s 53,19 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 1.12.), na dalších místech se umístili Ricardo
Anaya Cortés (22,28 %), José Antonio Meade Kuribreña (16,41 %), Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón (5,23 %), Margarita Zavala de Calderón
(0,06 %), dopsaní kandidáti (0,06 %) a neplatné lístky (2,77 %) ; volební účast
dosáhla 63,43 %
1.7.
parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny s 500 členy a Senátu se 128
členy se zúčastnilo 62,84 resp. 63,01 % oprávněných voličů
1.9.
úřad předsedy Poslanecké sněmovny nastoupil Porfirio MUŇOZ LEDO,
zatímco v čele Senátu stanul Martí BATRES GUADARRAMA
1.12. inaugurace nového prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora a jeho vlády
(MZV Marcelo Luis EBRARD CASAUBÓN)
3.12. nový prezident zřídil svým dekretem komisi k vyšetření únosu 43 studentů ve
městě Iguala v r. 2014 a později zabitých údajně příslušníky bezpečnostních sil
MOLDAVSKO
2.1.
Ústavní soud vyhověl vládě a dočasně odvolal z úřadu prezidenta Dodona,
kterého ve funkci nahradí předseda Parlamentu Adrian CANDU; důvodem
odvolání je Dodonova neochota provést premiérem navržené kádrové změny ve
vládě
5.1.
Ústavní soud již potřetí odvolal dočasně z funkce prezidenta Dodona, který
poté, co jej označil za akt proti svobodě projevu, vetoval zákon, který zakazuje
vysílání zpráv v ruštině
10.1. slib složili noví členové vlády, jmenovaní 19.12., vč. ministra zahraničí Tudora
ULIANOVSCHI-ho
22.1. předseda Parlamentu Candu ohlásil žalobu proti Rusku za vojenskou okupaci
oblasti Podněstří a současně požadavek odškodnění za škody zemi tímto
krokem způsobené za posledních 25 let; ministr zahraničí Podněsterské
moldavské republiky Vitalij Ignaťjev naopak na Parlamentním shromáždění
Rady Evropy navrhl mírové oddělení obou států po česko-slovenském vzoru
24.9. Ústavní soud znovu dočasně zbavil funkce prezidenta Igora Dodona, který
odmítl jmenovat ministra
MONAKO
11.2. parlamentní volby do Národní rady s 24 členy proběhly za účasti 70,35 %
oprávněných voličů

22.2.

předsedou Národní rady byl zvolen Stéphane VALERI

MONTSERRAT
2.1.
ze země odjela guvernérka Elizabeth Anne Carriere, úřadující guvernérkou se
stala Lyndell Greer SIMPSON
1.2.
úřad nastoupil guvernér Andrew John PEARCE
NAMIBIE
8.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

NĚMECKO
7.1. zahájeny předběžné rozhovory o vytvoření nové spolkové vlády mezi zástupci
CDU/CSU a SPD
12.1. úspěšně dokončena 1. fáze rozhovorů CDU/CSU a SPD o vytvoření koaliční
vlády a základních bodech programu; 2. fáze jednání o složení a programu
vlády začne až poté, co rámcovou dohodu schválí příslušné stranické orgány, u
SPD sjezd 21.1.
21.1. poměrem hlasů 362:279 schválili delegáti sjezdu SPD pokračování rozhovorů s
CDU/CSU o vytvoření koaliční vlády
26.1. zahájena 2. fáze koaličních rozhovorů mezi CDU/CSU a SPD (uzavřena 7.2.
dohodou o znění koaliční vlády, která podléhá schválení nejvyšším orgánů
jednotlivých stran, resp. vnitrostranickým referendem SPD)
20.2. SPD zahájila vnitrostranické referendum o koaliční smlouvě s CDU/CSU o
vytvoření společné vlády (skončí 2.3.)
26.2. sjezd CDU schválil koaliční smlouvu s CSU a SPD o vytvoření společné vlády;
z 975 delegátů pouze 27 hlasovalo proti smlouvě
1.3. poměrem hlasů 40:11 zvolil Zemský sněm Sárska novým zemským
ministerským předsedou Tobiase HANS-e
4.3. vedení SPD oznámilo, že 66,02 % jejích členů účastnících se vnitrostranického
referenda podpořilo vytvoření koalice s CDU/CSU
6.3. s platností od 13.3. odstoupil ministerský předseda Bavorska Horst Seehofer s
tím, že 14.3. výkon jeho úřadu prozatímně převzaly Barbara STAMM a Ilse
AIGNER
9.3. kancléřka Merkelová oznámila složení své nové vlády (MZV Heiko MAAS)
12.3. vrcholní představitelé CDU, CSU a SPD podepsali koaliční smlouvu o
vytvoření společné vlády
13.3. na funkci vládnoucího starosty Hamburku rezignoval Olaf Scholz, úřadující
starostkou se 14.3. stala Katharina FEGEBANK
14.3. poměrem hlasů 364:315 při 9 abstencích z celkem 688 platných zvolil Spolkový
sněm spolkovou kancléřkou znovu Dr. Angelu Dorotheu Kasner MERKELovou, která se složením ústavou předepsaného slibu ujala úřadu, stejně jako
ministři její vlády
16.3. zemským ministerským předsedou Bavorska byl zvolen Markus SÖDER
28.3. novým vládnoucím starostou Hamburku byl poměrem hlasů 71:45 Senátem
města zvolen Peter TSCHENTSCHER
14.10. parlamentních voleb do Zemského sněmu Bavorska s 205 členy se zúčastnilo
72,4 % registrovaných voličů

28.10. parlamentních voleb do Zemského sněmu v Hessensku se 137 členy se
zúčastnilo 67,3 % oprávněných voličů
1.11. úřad předsedy Spolkové rady do 30.10.2019 nastoupil Daniel GÜNTHER
4.11. Příslušníci původní slovanské menšiny Lužických Srbů žijící na území
německých spolkových zemí Sasko a Braniborsko si vybrali 24 zástupců, kteří
usednou v Lužickosrbském sněmu (Serbski sejm).
6.11. poměrem hlasů 110:89 při 3 abstencích zvolil bavorský Zemský sněm
ministerským předsedou Markuse SÖDER-a
generální inspektor Bundeswehru generál Eberhard ZORN
NEPÁL
7.2.
volby 56 členů Národního shromáždění (Rastriya Sabha) na šestiletý mandát,
obnovovaný po třetině každé dva roky, volebním kolegiem, sestávajícím ze
členů provinčních shromáždění, předsedů a místopředsedů vesnických rad a
starosty a místostarosty městských rad; tři další členy jmenuje na návrh vlády
prezident
15.2. poté, co odstoupil premiér Sher Bahadur Deuba, jmenovala prezidentka Bidhya
Devi Bhandari novým předsedou vlády Khadgu Prasáda SHARMA OLI-ho; ten
složil ústavou předepsaný slib stejného dne a stanul v čele tříčlenného kabinetu
26.2. jmenováni členové nové vlády, funkci MZV převzal předseda vlády
9.3.
předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Krishna Bahadur MAHARA
11.3. poměrem hlasů 208:60 vyslovil parlament důvěru novému předsedovi vlády
Olimu
13.3. členové federálního parlamentu (s koeficientem 79) a provinčních
shromážděních (koeficient 48) zvolili prezidentkou na další funkční období
opět Bidhyu Dewi BHANDARI-ovou, která získala 39.275 přepočtených
hlasů, zatímco Kumari Laxmi Raiová 11.730 (inaugurace)
14.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ganéš Prasád TIMILSINA
/Ganesh Prasad Timilsina/
16.3. funkci ministra zahraničních věcí převzal Pradeep GYAWALI
NIGER
11.4. odstoupil MZV Ibrahim Yacouba, novým ministrem zahraničí byl jmenován
Kalla ANKOURAO
NIGÉRIE
Vrchní velitel armády generálporučík Tukur Yusuf BURATAI
NIKARAGUA
15.6. pod patronátem římsko-katolické církve se ve smírčí a svědecké komisi
Národní dialog dohodly vláda a opoziční skupiny na příměří po týdnech
veřejných protestů proti snížení penzí a sociálních podpor, které zavedla vláda
19.4.; bude zastaveno násilí a vzájemné vyhrožování a vedeno vyšetřování
porušování práv mezinárodními lidsko-právními orgány, působícími pod OSN,
OAS a EU
18.6. neúspěchem skončily rozhovory o příměří mezi vládou a opozicí poté, co se
opozice snažila obsadit vládě nakloněné město Masaya a vyvolala tak srážky s
bezpečnostními silami

23.7.

prezident Ortega odmítl výzvy opozice a protestujících obyvatel Managuy k
rezignaci a přislíbil setrvat v úřadu do konce mandátu do r. 2021

NIUE
23.3. novým vysokým komisařem novozélandské vlády byl jmenován Kirkland
„Kirk“ Ronald YATES (úřad nastoupil 2.5.)
NIZOZEMÍ
13.2. odstoupil ministr zahraničí Halbe Zijlstra, ale vláda premiéra Rutteho přestála
hlasování o důvěře ve Druhé komoře Generálních Stavů poměrem hlasů
101:43; úřadující MZV se stala Sigrid A.M. KAAG
5.3.
novým ministrem zahraničí byl jmenován Stephanus Abraham „Stef“ BLOK
(úřadu se ujal 7.3.)
NORSKO
15.3. předsedkyní Stortingu byla zvolena Tone Wilhelmsen TRØEN
NOVÁ KALEDONIE
30.7. předsedou Kongresu byl zvolen Gaël YANNO
4.11. všelidové referendum rozhodlo za účasti 80,63 % oprávněných voličů, že se
ostrovy nestanou nezávislými na Francii, když se 56,40 % hlasujících vyslovilo
proti nezávislosti, kterou podpořilo jen 43,60 % hlasujících; 1,53 % hlasovacích
lístků bylo neplatných
NOVORUSKO
31.8. při atentátu byl zabit prezident Doněcké lidové republiky Alexandr
Zacharčenko; úřadující prezidentem a úřadujícím předsedou rady ministrů se
stal místopředseda vlády Dmitrij Viktorovič TRAPEZNIKOV
7.9.
Lidová rada Doněcké lidové republiky zvolila dočasným prezidentem a
úřadujícím předsedou rady ministrů svého předsedu Denise Vladimiroviče
PUŠILIN-a, neboť generální prokuratura označila jmenování bývalého
vicepremiéra Trapeznikova do tohoto úřadu za nezákonné; současně nařídila
rozpuštění vlády a uskutečnění nových prezidentských i parlamentních voleb
11.11.2018
14.9. novou předsedkyní Lidové rady DLR byla zvolena Olga Alexandrovna
MAKEJEVA
11.11. parlamentní volby do Lidové rady (Narodnyj sovět) DLR se 100 členy se konaly
za volební účasti 80,1 % oprávněných voličů (předseda Volodymyr Anatoljevyč
BIDJOVKA)
11.11. ve volbách prezidenta Doněcké LR zvítězil Denis Vladimirovič PUŠILIN s
60,85 % obdržených hlasů; za ním skončili Roman Alexandrovič Chramenkov
(14,2 %), Jelena Nikolajevna Šiškina (9,3 %), Roman Nikolajevič Jevstifějev
(7,75 %) a Vladimir Anatoljevič Medveděv (6,50 %); neplatné hlasy 1,4 %
11.11. parlamentní volby do Lidové rady (Narodnyj sovět) LLR s 50 členy se konaly
za volební účasti 77 % oprávněných voličů (úřadující předseda Denis
MIROŠNIČENKO)
11.11. ve volbách prezidenta Luhanské LR vyhrál Leonid Ivanovič PASEČNIK,
kterého podpořilo 68,3 % hlasujících, a za nímž skočili Oleg Koval (16,55 %)
Natalja Sergun (7,95 %) a Ljudmila Rusnak (5,9 %); neplatných hlasů bylo
1,3 %

1.12.

novým předsedou vlády Doněcké LR byl jmenován Aleksandr Jevgenijevič
ANANČENKO (MZV Natalja NIKONOROVA)
27.12. ukrajinský vládní vyjednávač Jevhen Marčuk oznámil, že od 29.12. začne na
Donbasu platit nové vánoční a novoroční příměří mezi Ukrajinou a
separatistickými republikami v Doněcku a Luhansku

předseda vlády Luhanské lidové republiky od 25.12.2015 je Sergej Ivanovič KOZLOV
(MZV Vladislav DEJNEGO)
OMÁN
Předseda Poradního shromáždění šajch Chálid bin Hilál Násir AL-MAAVALI /Sheikh
Khalid bin Hilal Nasser Al Maawali/
PÁKISTÁN
9.1.
odstoupil hlavní ministr provincie Balúčistán Nawab Sanaullah Khan Zehri
13.1. Provinční shromáždění Balúčistánu zvolilo novým hlavním ministrem Abdula
Quddus BIZENJO-a, který získal podporu 41 poslanců (do úřadu instalován
téhož dne), zatímco Agha Syed Liaqat Ali získal hlas 13 členů místního
parlamentu
3.3.
nepřímé volby poloviny Senátu se 104 členy členy Národního i provinčních
shromáždění
12.3. předsedou Senátu byl zvolen Muhammad Sadiq SANJRANI
26.4. parlament vyslovil nedůvěru ministrovi zahraničí Khawaja Assifovi, úřadující
ministryní se stala Tehmina JANJUA
11.5. novým ministrem zahraničí se stal ministr obrany Khurram DASTGIR KHAN,
který bude nadále vykonávat obě funkce
28.5. předsedou přechodné vlády, která nastoupí úřad 1.6., byl jmenován Násir-ulMULKÍ /Nasir-ul-Mulki/; vláda zůstane u moci do sestavení nové vlády po
parlamentních volbách, které se konají 25.7.
2.6.
jako přechodný hlavní ministr provincie Sindh byl ustaven Fazlur REHMAN
5.6.
jmenována přechodná vláda (MZV Abdullah Hussain HAROON)
6.6.
dočasným hlavním ministrem provincie Khyber Pakhtunkhwa byl jmenován
Dost Muhammad KHAN
7.6.
úřadu se ujali přechodní hlavní ministři vlád Paňdžábu (Hasan Askari RIZVI) a
Balúčistánu (Alauddin MARRI)
25.7. parlamentní volby do Národního shromáždění s 272 členy se konaly za účasti
51,6 % oprávněných voličů
27.7. skupina více než tuctu politických stran, vedená dosud vládnoucí Pákistánskou
muslimskou ligou (PML-N), odmítla výsledky parlamentních voleb jako
zmanipulované a hodlá se proti nim odvolat k soudu, resp. Organizovat protesty
až do svolání opakovaných voleb
28.7. odstoupil guvernér provincie Sindh Muhammad Zubair
3.8.
prezident přijal demisi guvernéra Zubaira, úřadujícím guvernérem Sindhu se
stal předseda provinčního shromáždění Agha Siraj DURRANI
15.8. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Asad QAISER
15.8. odstoupil guvernér provincie Paňdžáb Malik Muhammad Rafique Rajwana
16.8. hlavním ministrem provincie Sindh byl zvolen Syed Murad ALI SHAH, když
porazil svého protikandidáta Sheryara Mehra poměrem hlasů 97:61 (nástup do
funkce 18.8.); provinční shromáždění provincie Khyber Pakhtunkhwa zvolilo

17.8.

17.8.
18.8.
18.8.
18.8.
19.8.
23.8.
25.8.
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6.9.
14.9.
25.9.
3.10.

novým hlavním ministrem Mahmooda KHAN-a, který získal 77 hlasů, zatímco
Mian Nisar Gul 33 hlasy (nástup do funkce 17.8.)
odstoupil guvernér provincie Khyber Pakhtunkhwa Iqbal Zafar Jhagra; protože
jeho demisi prezident 20.8. přijal, stal se úřadujícím guvernérem předseda
provinčního shromáždění Mushtaq Ahmad GHANI; na úřad navržen Shah
Farman
Národní shromáždění zvolilo novým předsedou vlády Imrana Ahmeda KHAN-a
Niaziho, když pro něj hlasovalo 176 poslanců, zatímco pro jeho protikandidáta
Shabhaze Sharifa 96 poslanců; slib složil 18.8.
jmenována nová vláda (MZV Shah Mehmood QURESHI), která se funkce ujala
20.8.
hlavním ministrem Balúčistánu byl zvolen Jam Kamal KHAN, pro kterého
hlasovalo 39 poslanců provinčního shromáždění, zatímco pro jeho soupeře
Yunase Azize Zehriho 20 (nástup 19.8.)
prezident přijal demisi guvernéra Paňdžábu Rajwany; úřadujícím guvernérem se
stal předseda provinčního shromáždění Chaudhry Pervaiz ELAHI a na funkci
guvernéra byl navržen Mohammad Sarwar
provinční shromáždění Paňdžábu zvolilo novým hlavním ministrem Usmana
BUZDAR-a, který získal hlas 186 poslanců, zatímco Hamza Shabhaz Sharif
159 poslanců (úřad nastoupil 20.8.)
guvernérem Sindhu byl jmenován Imran ISMAIL (nástup 27.8.)
guvernérem Balúčistánu byl jmenován Ameer Muhammad Khan JOGEZAI
kolegium volitelů zvolilo novým prezidentem Dr. Arifa-ur-Rehman ALVI-ho,
pro kterého hlasovalo 353 volitelů, zatímco pro Fazlura Rehmana 185 a pro
Aitzaze Ahsana 124 volitelé (inaugurace 9.9.)
složením slibu se funkce ujali guvernéři provincií Khyber Pakhtunkhwa (Shah
FARMAN) a Paňdžáb (Mohammad SARDAR)
odstoupil dosavadní guvernér Balúčistánu a úřadujícím guvernérem se stal
předseda provinčního shromáždění Abdus Quddus BIZENJO
rezignoval guvernér oblasti Gilgit-Baltistan Mir Ghazanfar Ali Khan; prezident
demisi přijal 15.9., kdy se úřadujícím guvernérem stal předseda místního
shromáždění Fida Muhammad NASHAD
novým guvernérem oblasti Gilgit-Baltistan byl jmenován Raja Jalal Hussain
MAQPOON, který se úřadu ujal 30.9.
novým guvernérem Balúčistánu byl jmenován Amanullah Khan YASINZAÍ
(nástup do úřadu 4.10.)

PALESTINA
16.1. v reakci na rozhodnutí USA uznat Jerusalém za hlavní město Izraele doporučil
ÚV Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) revokovat rozhodnutí o uznání
Izraele podle dohod z Osla z let 1993 a 1995
20.2. prezident autonomie Mahmúd Abbás vyzval RB OSN k uspořádání
mezinárodní mírové konference, zabývající se řešením izraelsko-palestinského
konfliktu
PANAMA
1.7.
předsedkyní Národního shromáždění byla znovu zvolena Yanibel ÁBREGO

PANENSKÉ OSTROVY USA
6.11. v guvernérských volbách se nejlépe umístili Albert Bryan (37,9 %) a Kenneth
Mapp (33,7 %), kteří postupují do 2. kola 20.11.; na dalších místech zůstali
Adlah Donastorg Jr. (16,4 %) a další kandidáti
20.11. ve 2. kole voleb guvernéra zvítězil Albert J. BRYAN, Jr. s 54,7 % odevzdaných
hlasů, zatímco dosavadní guvernér Kenneth Mapp získal podporu 45,3 %
hlasujících (inaugurace 7.1.2019)
20.11. parlamentní volby do Senátu s 15 členy (údaje o účasti voličů nepublikovány)
PARAGUAY
22.4. v prezidentských volbách byl za účasti 61,4 % registrovaných voličů zvolen do
čela státu Mario ABDO BENÍTEZ, který získal podporu 46,46 % voličů
(inaugurace 15.8.), na dalších místech se umístili Pedro Efraín Alegre Sasiaín
(42,73 %), Juan Bautista Ybáňez (3,26 %), Jaro Ilicineo Anzoátegui Mariňo
(0,59 %), Atanasio Galeano (0,38 %), Ramón Ernesto Benítez (0,36 %), Pedro
Almada (0,33 %), Efraín Enríguez (0,28 %), Celino Ferreira (0,23 %) a Justo
Gdermán Ortega (0,22 %)
22.4. parlamentní volby do Senátu se 45 členy a Poslanecké sněmovny s 80 členy se
konaly za volební účasti 61,02 resp. 60, 88 % oprávněných voličů
28.5. odstoupil prezident Cartes, aby se mohl ucházet o místo v Senátu; pokud Senát
přijme jeho rezignaci, nastoupí po něm do čela státu dosavadní viceprezidentka
Alicia Beatriz PUCHETA VALORIANI DE CORREA
26.6. prezident Cartes stáhl svou rezignaci
1.7.
svůj úřad nastoupili na mandát do 30.6.2019 noví předsedové Senátu (Silvio
Adalberto OVELAR BENÍTEZ) a Poslanecké sněmovny (Miguel Jorge
CUEVAS RUÍZ DÍAZ)
15.8. inaugurován nový preziden Abdo Benítez a jeho nová vláda (MZV Luis Alberto
CASTIGLIONI SORIA)
PERU
9.1.
změny ve vládě (MZV Lucia Cayetana ALJOVÍN GAZZANI)
21.3. prezident Pedro Pablo Kuczynski odstoupil z úřadu poté, co bylo zveřejněno
video, na němž příznivci prezidenta uplácejí poslance, aby hlasovali proti jeho
odvolání z úřadu; 22.3. měl o jeho odvolání jednat Kongres
23.3. poměrem hlasů 105:12 potvrdil Kongres rezignaci prezidenta Kuczynského
23.3. dosavadní 1. viceprezident Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO složil slib
prezidenta a ujal se svého úřadu
28.3. nový prezident jmenoval předsedou vlády Césara VILLANUEVA-u
ARÉVALLO-a
2.4.
ústavní slib složili nový premiér Villanueva a členové jeho vlády (MZV Néstor
Francisco POPOLIZIO BARDALES), kteří se tak ujali svých funkcí
2.5.
poměrem hlasů 94:19 vyslovil kongres důvěru nové vládě
26.7. úřad předsedy Kongresu republiky do 26.7.2019 nastoupil Daniel Enrique
SALAVERRY VILLA
19.9. vláda premiéra Villanuevy získala důvěru Kongresu poměrem hlasů 82:22
9.12. ústavní referendum, kterého se zúčastnilo 72,57 % oprávněných voličů,
schválilo (1) reformu působnosti Národní rady justice (86,57 % - 13,43 %), (2)
reformu financování politických stran (85,78 % - 14,22 %) a (3) omezení
mandátu poslance Kongresu na jedno volební období (85,82 % - 14,18 %) a
zamítlo (4) návrh na vytvoření dvoukomorového Kongresu (9,48 % - 90,52 %)

PITCAIRN
23.1. inaugurace nové guvernérky Laury CLARKE
POBŘEŽÍ SLONOVINY
5.4.
předsedou Senátu zvolen Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO
PODNĚSTERSKO
22.1. předseda moldavského Parlamentu Candu ohlásil žalobu proti Rusku za
vojenskou okupaci oblasti Podněstří a současně požadavek odškodnění za
škody zemi tímto krokem způsobené za posledních 25 let; ministr zahraničí
Podněsterské moldavské republiky Vitalij Ignaťjev naopak na Parlamentním
shromáždění Rady Evropy navrhl mírové oddělení obou států po československém vzoru
POLSKO
9.1.
změny ve vládě (MZV Jacek CZAPUTOWICZ)
20.7. prezident Duda předložil Senátu návrh na uspořádání referenda o změnách
ústavy; hlasování by se mělo konat 10. a 11.11. (Senát návrh odmítl 25.7.)
12.12. vláda Tadeusze Morawieckého získala důvěru Sejmu poměrem hlasů 231:181
PORTUGALSKO
14.10. změny ve vládě (MP i MZV zústávají)
PRINCŮV OSTROV
7.10. volby do Oblastní rady s 8 členy proběhly za účasti 5 168 registrovaných voličů
16.11. do úřadu prezidenta regionální správy nastoupil opět José Cardoso dos Ramos
CASSANDRA
RAKOUSKO
1.1.
do funkce předsedy Spolkové rady do 30.6. nastoupil Reinhard TODT
1.7.
do funkce předsedkyně Spolkové rady do 31.12. nastoupila Inge POSCHGRUSKA
REUNION
18.12.2017

předsedou Departementální rady byl zvolen Cyrille MELCHIOR

ROVNÍKOVÁ GUINEA
12.1. na ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny byl jejím předsedou
znovu zvolen Gaudencio Mohaba MESU, zatímco předsedkyní Senátu se znovu
stala María Teresa Efua ASANGONO
3.2.
v souladu s ústavou odvolal prezident po parlamentních volbách vládu premiéra
Pascuala Obamy Asueho
5.2.
Francisco Pascual Eyegue OBAMA ASUE byl prezidentem znovu jmenován do
funkce předsedy vlády
6.2.
jmenována nová vláda (MZV Siméon Oyono ESONO ANGUE), která se ujala
moci 7.2.
7.5.
Nejvyšší soud potvrdil rozpuštění hlavní opoziční strany, Občané pro inovaci
(CIP), a dlouhodobé tresty vězení pro 21 jejích členů, jak v únoru rozhodl soud
nižšího stupně kvůli násilí, organizovanému údajně CIP po prohraných
loňských volbách

5.7.

prezident Obiang vyhlásil všeobecnou amnestii pro všechny politické vězně

RUMUNSKO
15.1. poté, co ztratil podporu své vládnoucí Sociálnědemokratické strany, odstoupil
ministerský předseda Mihai Tudose
16.1. prezident odmítl návrh na jmenování Paula Stanescu úřadujícím předsedou
vlády a jmenoval do této funkce Mihaie Viorela FIFOR-a
17.1. na návrh vládnoucích socialistů jmenoval prezident první rumunskou
předsedkyní vlády Vasiliku Vioriku (Viorica) DĂNCILĂ-ovou
26.1. jmenována nová vláda premiérky Dancilaové (MZV Teodor MELEŞCANU)
29.1. parlament vyslovil poměrem hlasů 282:136 důvěru nové vládě, která se poté
ujala funkce
20.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
předseda Senátu Călin Constantin Anton POPESCU-TĂRICEANU
RUSKO
18.3. za volební účasti 67,74 % oprávněných voličů byl na další šestiletý mandát
zvolen prezidentem Vladimir Vladimirovič PUTIN s podporou 76,67 % voličů
(inaugurace 7.5.); na dalších místech se umístili Pavel Nikolajevič Grudinin
(11,79 %), Vladimir Volfovič Žirinovskij (5,66 %), Xenia Anatoljevna Sobčak
(1,67 %), Grigorij Alexejevič Javlinskij (1,04 %), Boris Jurijevič Titov
(0,79 %), Maxim Alexandrovič Surajkin (0,68 %) a Sergej Nikolajevič Baburin
(0,65 %)
7.5.
inaugurace prezidenta Putina na 4. funkční období, po níž dosavadní vláda
podala svou demisi; ještě téhož dne prezident doporučil Státní dumě, aby
předsedou nové rady ministrů zvolila znovu Dmitrije Anatoljeviče Medveděva
8.5.
Státní duma zvolila poměrem hlasů 374:56 předsedou nové vlády opět Dmitrije
Anatoljeviče MEDVEDĚV-a
18.5. prezident Putin schválil návrh Dmitrije A. Medveděva na složení nové vlády
(MZV Sergej Viktorovič LAVROV)
18.5. v souvislosti se jmenováním do vlády byl z funkce zmocněnce prezidenta v
Centrálním federální okruhu uvolněn Alexej Gordějev
26.6. prezident jmenoval Igora Olegoviče ŠČEGOLOV-a svým zmocněncem v
Centrálním federálním okruhu, generálmajora Alexandra Anatoljeviče
MATOVNIKOV-a v Severo-kavkazském federálním okruhu a Nikolaje
Nikolajeviče CUKANOV-a v Uralském federálním okruhu
24.8. prezident propustil Michaila Babiče z funkce svého zmocněnce v Povolžském
federálním okruhu, úřadujícím se stal Igor PANŠIN; dne 7.9. jmenoval
prezident jeho nástupcem Igora Anatoljeviče KOMAROV-a
3.10. prezident odvolal z funkce zplnomocněnce v Severozápadním federálním
okruhu Alexandra Běglova, kterého jmenoval úřadujícím gubernátorem
Petrohradu
7.11. prezident jmenoval novým zplnomocněncem v Severozápadním federálním
okruhu Alexandra Vladimiroviče GUCAN-a
RWANDA
6.4.
změny ve vládě (MZV zůstává)
2.-3.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 80 členy se konaly za účasti cca
7,1 milionu oprávněných voličů

15.9. vláda propustila 2140 vězňů, včetně významných opozičních představitelů
12.10. ministryně zahraničí Louise Mushikiwabo byla zvolena generální tajemnicí
Frankofonie – organizace sdružující francouzsky hovořící země
18.10. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Richard SEZIBERA; 19.10.
se nová vláda ujala funkce
ŘECKO
12.6. vlády Řecka a Makedonie dospěly k dohodě v dlouholetém sporu o úřední
název „Bývalé jugoslávské republiky Makedonie“, jak oznámili premiéři obou
zemí; stát se bude nadále nazývat Republika Severní Makedonie a dohodu o tom
bude muset jako ústavní změnu schválit jak makedonský parlament, tak v
referendu i sami Makedonci (dohodu podepsali ministři zahraničí obou zemí na
slavnostním aktu na jezeře Prespa za účasti zástupců OSN, EU a NATO 17.6.)
28.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
17.10. kvůli sporům s ministrem obrany ohledně dohody s Makedonií o řešení
dlouholetého sporu o její název odstoupil ministr zahraničí Nikos Kotzias, úřad
ministra zahraničí převzal premiér Alexis Tsipras
SACHA (JAKUTSKO)
28.5. ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Jegora Borisova a úřadující
hlavou republiky jmenoval Ajsena Sergejeviče NIKOLAJEVA
26.6. úřadujícím předsedou vlády se stal Vladimir Viktorovič SOLODOV
9.9.
parlamentní volby do Státního shromáždění Il Tumenu se 70 členy se
uskutečnily za účasti 50,71 % registrovaných voličů
9.9.
v předčasných volbách hlavy republiky byl zvolen Ajsen Sergejevič
NIKOLAJEV, který obdržel 71,41 % odevzdaných hlasů (inaugurace 27.9.), na
dalších místech se umístili Viktor Gubarev (12,04 %), Vladimir Bogdanov
(6,58 %) a Gavril Parachin (6,22 %); volební účast dosáhla 50,71 %
registrovaných voličů
25.9. na ustavujícím zasedání Státního shromáždění Il Tumenu byl jeho předsedou
zvolen nově Petr Vasiljevič GOGOLEV
SAINT BERTHELÉMY
18.6. novou prefektkou byla jmenována Sylvie DANIÉLO-FEUCHER; úřad
nastoupila 9.7.
SAINT MARTIN
18.6. novou prefektkou byla jmenována Sylvie DANIÉLO-FEUCHER; úřad
nastoupila 9.7.
SAINT PIERRE A MIQUELON
17.1. úřad nastoupil nový prefekt Thierry DEVIMEUX
SALVÁDOR
4.3.
parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 84 členy se konaly za
účasti 44,71 % registrovaných voličů
1.5.
úřad předsedy Zákonodárného shromáždění do 31.10.2019 nastoupil Norman
Noel QUIJANO GONZALEZ

28.5.

odstoupil ministr zahraničí Hugo Martínez, který byl zvolen kandidátem své
politické strany do prezidentských voleb; úřadujícím MZV se stal Carlos
CASTAŇEDA (31.7. jmenován řádným ministrem)

SAMOA
předseda Zákonodárného shromáždění Leaupepe Taimaaiono Toleafoa FA´A FISI
SAN MARINO
1.4.
úřad kapitánů-regentů nastoupili Stefano PALMIERI a Matteo CIACCI
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Mirco TOMASSONI a Luca SANTOLINI
SAÚDSKÁ ARÁBIE
27.2. král odvolal náčelníka Generálního štábu generála Abdul Rahmána bin Sáliha
al-Bunyana, novým náčelníkem se stal generál Fajjád AL-RUWAILI
30.10. do Rijádu se z Londýna vrátil jediný žijící bratr saúdského krále princ AHMED
Ibn Abdulaziz Ibn Abdulrahmán al Fajsal as-Saúd, aby se zapojil do řízení státu
27.12. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Ibráhím ASAF /Ibrahim AlAssaf/, zatímco velitelem Národní gardy princ ABDULLAH Bin Bandar alSaúd
SEVERNÍ KYPR
7.1.
parlamentní volby do Shromáždění republiky s 50 členy proběhly za účasti
66,23 % oprávněných voličů
24.1. prezident Akinci požádal premiéra Hüseyina Özgürgüna, aby sestavil novou
vládu
30.1. dosavadní premiér Özgürgün vrátil prezidentovi mandát k sestavení vlády;
další, kdo byl tímto úkolem prezidentem pověřen, je Tufan ERHÜRMAN
2.2.
designovaný předseda vlády Tufan Erhürman oznámil její složení (MZV Kudret
ÖZERSAY), krátce před nástupem do funkce
9.2.
předsedou Shromáždění republiky byl zvolen Teberrüken ULUÇAY
15.2. Shromáždění republiky poměrem hlasů 27:22 vyslovilo důvěru nové vládě
SEVERNÍ MARIANY
13.11. v odložených volbách guvernéra zvítězil opět Ralph Deleon GUERRERO
TORRES s 62,16 % získaných hlasů, zatímco Juan Nekai Babauta 37,84 %
(inaugurace 10.1.2019)
SEYCHELY
6.3.
předsedou Národního shromáždění byl zvolen Nicholas PREA
2018 úřad ministra zahraničí převzal viceprezident Vincent MERITON
SIERRA LEONE
7.3.
parlamentní volby do 132 přímo volených míst Parlamentu (14 dalších je
vyhrazeno tradičním kmenovým vůdcům, kteří byli zvoleni již dříve) proběhly
za účasti 84,2 % oprávněných voličů
7.3.
v prezidentských volbách nejlépe uspěli Julius Maada Wonie Bio se 43,3 %
získaných hlasů a Samura Mathew Wilson Kamara (42,7 %), kteří postupují do
2. kola 27.3.; na dalších místech se umístili Alhaji Dr. Kandeh Kolleh
Yumkella
(6,9 %), Alhaji Samuel Sidique Sam-Sunama (3,5 %), Mohamed
Kamaraimba Mansaray (1,1 %), Gbandi Jemba Ngobeh (0,5 %), Musa Tarawally (0,5

%),

24.3.
26.3.
31.3.
12.4.
12.4.
25.4.
1.5.
8.5.

Charles Francis Margai (0,4 %), Mohamed Charnoh Bah (0,3 %), Mohamed
Sowa-Turay (0,2 %), Patrick John O´Dwyer (0,2 %), Kandeh Baba Conteh
(0,2 %), Femi Claudius Cole (0,2 %), Saa Henry Kabuta (0,1 %), Beresford
Victor Williams (0,1 %) a Jonathan Patrick Sandy (0,1 %), neplatné a prázdné
hlasovací lístky (5,2 %); volební účast dosáhla 84,2 % registrovaných voličů
soudce dočasně pozastavil přípravy 2. kola prezidentských voleb, dokud Vrchní
a Nejvyšší soud nerozhodnou o návrhu vládní strany na provedení auditu
výsledků 1. kola
Vrchní soud povolil konání 2. kola prezidentských voleb 27.3., pozdní
rozhodnutí soudu o pokračování volebního procesu a předchozí přerušení
příprav však vedlo volební komisi k odložení 2. kola na 31.3.
ve 2. kole byl novým prezidentem zvolen Julius Maada Wonie BIO, který za
účasti 81,1 % registrovaných voličů získal podporu 51,8 % z nich, zatímco jeho
oponent Samura Matthew Wilson Kamara 48,2 % (ústavní slib složil 5.4.)
poražený kandidát Kamara se obrátil na Nejvyšší soud s peticí o zrušení
výsledků 2. kola prezidentských voleb a přepočet odevzdaných hlasů
jmenována část kabinetu nového prezidenta (MZV Alie KABBA jmenován až
1.5.), jehož členy parlament schválil 4.5.
ustavující schůze Parlamentu zvolila svého nového předsedu; stal se jím Abass
Chernor BUNDU, když získal podporu 71 ze 146 poslanců
do nově zřízené funkce hlavního ministra byl jmenován prof. dr. David J.
FRANCIS
Parlament schválil ministry jmenované 1.5., vč. hlavního ministra Francise;
MZV Kabba byl schválen do funkce až 24.5.

SINT MAARTEN
12.1. formateur prozatímní vlády Wescot-Williamsová oznámila její složení v čele s
předsedkyní Leonou M. MARLIN-ROMEO (15.1. vláda složila slib a ujala se
moci)
26.2. parlamentní volby do Stavů s 15 členy se konaly za účasti 61,85 % oprávněných
voličů
16.3. guvernér jmenoval Thea Heyligera formateurem nové vlády
2.4.
na ustavující schůzi Stavů byla jejich předsedkyní zvolena Sarah WESCOTTWILLIAMS
22.6. formateur Theo Heyliger oznámil vytvoření nové vlády v čele s dosadavní
premiérkou Leonou M. MARLIN-ROMEO (vláda úřad nastoupila 25.6.)
SKOTSKO
15.5. poměrem 93:30 odmítl Skotský parlament zákon o odchodu Velké Británie z
EU
SLOVENSKO
12.3. v souvislosti se společenským napětím v zemi po vraždě novináře, který psal o
stycích italské mafie s osobami blízkými premiérovi, rezignoval ministr vnitra
JUDr. Róbert Kaliňák; nejmenší strana vládnoucí koalice Most-Híd požaduje
vypsání předčasných parlamentních voleb, jinak vládu opustí
14.3. premiér Fico nabídl svou demisi za podmínky, že zůstane zachována stávající
koalice Smeru-SD, Slovenské národní strany a Most-Híd

15.3.

prezident Kiska přijal demisi předsedy vlády JUDr. Róberta Fica a jeho vlády,
sestavením nové vlády pověřil na jeho doporučení místopředsedu vlády Ing.
Petera Pellegriniho (Smer-SD)
19.3. designovaný premiér Pellegrini představil složení své vlády prezidentu Kiskovi,
ten je ale 20.3. odmítl
22.3. prezident jmenoval novou vládu (MP Ing. Peter PELLEGRINI, MZV JUDr.
Miroslav LAJČÁK)
26.3. poměrem hlasů 81:61 při dvou abstencích vyslovila Národní rada důvěru vládě
premiéra Pellegriniho
30.11. demisi podal ministr zahraničních věcí JUDr. Miroslav Lajčák, na žádost
předsedy vlády ji 7.12. stáhnul
SLOVINSKO
14.3. rezignoval předseda vlády Miro Cerar (20.3. demisi přijal parlament)
3.6.
předčasné parlamentní volby do Státní Sněmovny s 90 členy se konaly za účasti
52,64 % oprávněných voličů
4.6.
prezident pověřil sestavením vlády Janeze Janšu
22.6. předsedou Státní Sněmovny byl zvolen Matej TONIN
23.7. prezident Pahor informoval parlament, že odmítl jmenovat nového předsedu
vlády, protože vůdci dvou hlavních stran, Janez Janša ani Marjan Šarec, nejsou
schopni získat pro svůj návrh vlády podporu většiny v parlamentu
8.8.
středo-levá koalice v parlamentu nominovala na funkci předsedy vlády Marjana
Šarece
17.8. poměrem hlasů 55:33 zvolil parlament předsedou vlády Marjana ŠAREC-e
23.8. předsedou Státní sněmovny byl zvolen Dejan ŽIDAN
30.8. jmenována nová vláda (MZV Miro CERAR)
13.9. poměrem hlasů 45:34 vyslovila Státní Sněmovna důvěru vládě premiéra Šarece,
která se vzápětí ujala funkce
SOMALILAND
10.2. ministr zahraničí Sa´ad Ali Shire oznámil, že v Džibuti se brzy sejdou
prezidenti Somalilandu a Somálska, aby zahájili další etapu rozhovorů o
vzájemných vztazích
13.3. již podruhé schválila 64 hlasy Poslanecká sněmovna dohodu mezi vládou a
společností DP World ze SAE o investicích do přístavu v Berbeře a odsoudila
hlasování somálského federálního parlamentu o jejím zneplatnění
13.6. ministr zahraničí Sa´ad Ali Shire sdělil, že probíhají rozhovory s
administrativou federálního státu Puntland o urovnání situace kolem města
Tukaraq ve sporné oblasti Sool; zástupce Puntlandu taková jednání popřel
25.6. prezident Muse Bihi Abdi vyzval k mírovým rozhovorům o řešení eskalujícího
sporu s Puntlandem o oblast Sool a bojů o město Tukaraq
31.7. delegace OSN a IGAD jednala s prezidentem Bihim Abdim o konfliktu u města
Tukaraq; Puntland se odmítl k výsledkům jednání vyjádřit
22.8. prezident Muse Bihi Abdi se ohradil proti výzvám některých somálských
představitelů v Garowe či Mogadišu vojensky zaútočit na jeho zemi
3.10. na nátlak Dánska a Nizozemska, které chtějí jednání zprostředkovat,
mezinárodní společenství a donátoři hospodářské pomoci požadují obnovení
politických rozhovorů mezi Somálskem a Somalilandem o ukončení „studené
války“, vyřešení politických a územních sporů

9.10.

vyjednavačka vlády pro rozhovory se Somálskem Edna Adanová nevyloučila
opětovné sjednocení své země se Somálskem, pokud v něm bude důvěryhodná
vláda, s níž bude možno sjednocení dohodnout
10.11. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Yasin Mohamud
HIIR

SOMÁLSKO
4.1.
premiér provedl tři změny ve složení vlády; novými ministry se stali Ahmed
Isse AWAD (zahraniční věci a mezinárodní spolupráce), Abdi Mohamed
SABRIYE
(vnitro, federální záležitosti a usmíření) a Mohamed Abdi
HAYIR
(obchod a
průmysl); ústavní slib složili 7.1. a ujali se svých funkcí
10.1. vláda odsoudila eskalaci napětí mezi Puntlandem a Somalilandem v oblasti
Sool, kterou si oba autonomní státy nárokují
14.1. prezident Jihozápadního státu Adan jmenoval předsedu Vrchního soudu
(Ahmed Ali MUSE) a generálního prokurátora (Mohamed Moalim ABDOW)
tohoto federálního státu
17.-18. 1.
za účasti federálního prezidenta Mohameda Farmaaja proběhly v
hlavním městě státu Galmudug Dhusamarebu slavnostní podpis historické
dohody mezi administrativou Galmudugu a milicemi Ahlu Sunna Waljama´a a
instalace nové společné správy tohoto federálního státu, na které se podílí hnutí
Ahlu Sunna Waljama´a; jeho předák Sheikh Mohamed Shakir ALI HASSAN se
stal hlavním ministrem vlády Galmudugu, v jehož Zákonodárném shromáždění
s 201 členem zasedne vedle dosavadních 89 poslanců i 65 členů parlamentu tzv.
Centrálního státu, vyhlášeného na území oblasti Galgudud, dosud
kontrolovaném ASWJ, který po podpisu dohody právně zanikl
21.1. prezident jmenoval novým guvernérem oblasti Banadir a starostou Mogadiša
Ing. Abdurrahmana Omara OSMANA „Yarisow“, jeho prvním zástupcem pro
bezpečnost a politiku Mohameda Abdullahi MOHAMED-a, druhým zástupcem
pro řízení a finance Husseina Mohameda NUR-a, zástupkyní pro sociální péči a
iniciativy Margaret Basmu Omar AHMED-ovou, náměstkem Adena Sheikha
Ali FIDOW-a a generálním tajemníkem administrativy Omara Abdirizaka
HUSSEIN-a; současně zbavil funkce komisaře všech 17 okresů, kteří 20.1.
potvrdili dosavadního guvernéra Thabita na další dva roky a tak jej podpořili ve
sporu s prezidentem o ústavní postavení hlavního města na federální úrovni
státní správy
24.1. federální vláda a vlády jednotlivých členských států se na poradě v Jowharu a
pod patronátem mise OSN UNSOM dohodly na zásadách výstavby a fungování
justičního a vězeňského systému země
28.1. Národní shromáždění státu HirShabelle zvolilo ze šesti kandidátů novým
senátorem za tento stát v Horní sněmovně Nura Iidow BEYLE-ho z kmene
Hawiye, který získal 27 hlasů, zatímco jeho nejbližší soupeř Abdullahi
Mohamed Sanbaloolshe 24 hlasy
30.1. inaugurace nového guvernéra oblasti Banadir a starosty Mogadiša Ing.
Abdirrahmana Omara Osmana „Yarisowa“
5.2.
prezidenti Puntlandu, Galmudugu, HirShabelle, Jubbalandu a Jihozápadního
státu a guvernér oblasti Banadir zahájili v Mogadišu pod předsednictvím
federálního prezidenta Mohameda Farmaaja konferenci na téma bezpečnosti,
integrace ozbrojených sil jednotlivých členských států do Somálské národní
armády a přechod od zajišťování bezpečnosti silami AMISOM na místní
bezpečnostní síly

6.-8.2. pod vedením prezidenta v Mogadišu proběhla v rámci bezpečnostní konference
6. schůze Rady národní bezpečnosti, jejímž předmětem je rekonstrukce
Somálské národní armády v návaznosti na tzv. Bezpečnostní pakt dohodnutý na
londýnské konferenci o Somálsku v květnu 2017 a související snižování role
zahraniční mise AMISOM, jakož i příprava všeobecných voleb v r. 2020
10.2. puntlandský prezident Abdiweli Mohamed Ali „Gaas“ pozval prezidenty
ostatních federálních států do Garowe na 20.3. na jednání 2. konference
Národní rady pro spolupráci regionů, ustavené loni v Kismaayu, která má
projednat zájmy regionálních vlád při realizaci celostátní politiky
10.2. somalilandský ministr zahraničí Sa´ad Ali Shire oznámil, že v Džibuti se brzy
sejdou prezidenti Somálska a Somalilandu, aby zahájili další etapu rozhovorů o
vzájemných vztazích
11.2. IGAD zahájil v Mogadišu čtyřdenní konzultace na téma volného pohybu osob a
zboží
11.2. pod vedením ministra vnitra, federálních záležitostí a usmíření Abdi Mohameda
Sabriyi bylo v Mogadišu zahájeno třídenní kolokvium o upevnění míru a
národního usmíření, které se koná pod patronátem federální vlády, mise OSN
UNSOM a vlády Norska
11.2. švýcarská vláda potvrdila, že je připravena pořádat rozhovory mezi federální
vládou Somálska a odtrženeckým Somalilandem o vzájemných vztazích
19.2. vláda jmenovala novým náčelníkem výzvědné služby NISA Osmana Sheikha
HUSSEIN-a a novým velitelem policie generála Bashira Abdi MOHAMED-a
Jamu „Bashir Goobeho“
2.3.
za účasti prezidenta Farmaaja se konala v Kampale mezinárodní konference
IGAD o posílení mise AU v Somálsku, která se zaměřila na boj proti terorismu
hnutí al-Šabáb, budování Somálské národní armády (SNA) a další rozvoj
spolupráce mezi SNA a misí AMISOM; kromě nejvyšších představitelů IGAD
z Ugandy, Keni, Burundi a Džibutska, se konference zúčastnili zástupci USA,
Francie, Ruska, Německa, Itálie, Kataru, Saúdské Arábie, Jižní Koreje,
Švédska, Turecka a Spojených arabských emirátů, stejně jako představitelé
OSN, EU, AU a dalších organizací mezinárodního společenství
5.3.
prezidenti pěti východoafrických států, které vyslaly své jednotky do mise AU
AMISOM (Uganda, Keňa, Burundi, Etiopie a Džibutsko), vyzvali po jednání se
somálským prezidentem v Kampale 3.3. RB OSN, aby ponechala v zemi
mírové síly i po r. 2020, kdy mají definitivně opustit Somálsko, a prodloužila
misi AMISOM její mandát
6.3.
velitel vojenských sil USA v Africe generál Thomas Waldhauser oznámil, že
prezident Mohamed „Farmaajo“ se snaží vyjednávat o politickém urovnání
situace v zemi s vedením milicí al-Šabáb
12.3. Sněmovna lidu federálního parlamentu zakázala hlasy 168 poslanců ze 171
působení Dubai Port Operator (DP World) ze SAE v zemi poté, co 1.3. přes
negativní stanovisko somálských úřadů uzavřel s vládou odpadlického
Somalilandu kontroverzní dohodu o správě a řízení přístavu v Berbeře; tuto
dohodu současně sněmovna jednomyslně anulovala
14.3. nejméně 108 poslanců Sněmovny lidu podepsalo návrh na vyslovení nedůvěry
svému předsedovi Mohamedu Osmanu Jawarimu a požádalo o jeho urychlené
projednání v plénu sněmovny
14.3. protože 16 poslanců odvolalo svůj podpis pod návrhem na odvolání předsedy
Sněmovny lidu a požadovaný počet 92 podpisů tak nebyl dosažen, nebude
předložen plánu sněmovny k projednání
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také Horní komora-Senát federálního parlamentu se poměrem hlasů 28:8
vyslovila proti působení firmy DP World na území Somálska
prezident Mohamed „Farmaajo“ v rámci připravované reformy branných a
bezpečnostních sil sesadil z funkcí 18 z celkem 22 generálů, kteří slouží v
Somálské národní armádě
první místopředseda Sněmovny lidu Abdiweli Sheik Ibrahim Mudey oznámil,
že návrh na odvolání současného předsedy komory Jawariho bude projednán v
jejím plénu 31.3.
RB OSN schválila rezoluci č. 2408 (2018) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSOM do 31.3.2019
v Dhasamarebu se za předsednictví Ali Ga´ala Asira poprvé sešlo zasedání
rozšířeného parlamentu státu Galmudug, kterého se zúčastnilo 178 poslanců z
201 jmenovaných
rozhovory v Dhusamarebu mezi reprezentacemi prozatímní správy Galmudugu
a ASWJ pod patronátem IGAD zakončeny dohodou o sjednocení jejich
parlamentů a proporcionálním rozdělení křesel podle kmenového principu;
dohoda předpokládá i harmonizaci ústavy federálního státu, vytvoření jediné
vlády a integraci milicí ASWJ do ozbrojených sil státu
223 poslanců Sněmovny lidu vydalo prohlášení, ve kterém obvinilo předsedu
Sněmovny lidu Jawariho z porušování ústavy a parlamentních procedur
po intervenci prezidenta Mohameda Farmaaja bylo odloženo zasedání
parlamentu, které mělo jednat o odvolání jeho předsedy
zasedání Sněmovny lidu, které mělo hlasovat o odvolání předsedy, bylo
přerušeno zásahem jednotek mise AU AMISOM, která na žádost Somálské
národní armády převzala odpovědnost za bezpečnost v hlavním městě
Mogadišu
jak oznámil první místopředseda Sněmovny lidu Mudey, v předvečer hlasování
o návrhu na jeho odvolání z funkce odstoupil předseda Sněmovny lidu
Mohamed Sheikh Osman Jawari; úřadujícím předsedou se do zvolení nového
stal dosavadní první místopředseda Abdiweli Sheikh Ibrahim MUDEY
prezident státu HirShabelle propustil z úřadu guvernéra oblasti Hiraan Ali Jeyte
Osmana; novým guvernérem se stal Abdullahi Ahmed MAALIN „Sufurow“
instalace nového hiraanského guvernéra Maalina, kterému však dosavadní
guvernér Jeyte Osman odmítl předat úřad, protože nesouhlasí se svým
odvoláním z důvodů údajné zpronevěry veřejných prostředků
kandidaturu na post předsedy Sněmovny lidu ohlásil dosavadní ministr obrany
Mohamed Mursala Sheikh Abdirahman, stejně jako bývalý předseda parlamentu
Sheikh Aden Mohamed Nur „Madobe“
dočasná parlamentní volební komise oznámila, že volba nového předsedy
Sněmovny lidu proběhne 30.4.
poté, co dočasná parlamentní volební komise zahájila registraci kandidátů do
voleb předsedy Sněmovny lidu, do níž se zatím přihlásilo pět uchazečů,
odstoupili čtyři z nich ze svých vládních funkcí (ministr obrany Mohamed
Mursala Sheikh Abdirahman, ministr vodního hospodářství a energetiky Salim
Aliyow Ibrow, ministr obchodu a průmyslu Abdi Aziz Hassan Mohamed a
náměstek ministra pošt a telekomunikací Issaq Yarow)
úřadující předseda Sněmovny lidu odeslal do Horní sněmovny návrh změny
ústavy, upravující délku prezidentského mandátu ze čtyř na pět let
z 11 kandidátů pro volbu předsedy Sněmovny lidu před 1. kolem odstoupil
Sheikh Adan Mohamed Nut „Madobe“, ostatní získali následující počet hlasů
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od 265 přítomných poslanců: Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman (83),
Ibrahim Issaq Yarow (69), Abdiaziz Hassan Mohamed „Laftagareen“ (54),
Shariif Mohamed Abdalla (19), Ali Sheikh Mohamed Nur (16), Salim Aliyow
Ibrow (7), Mohamud Moalim Yahye (7), Shariif Sheikhuna Maye (5), Idris
Abdi Dhaqtar (3) a Iman Abdullahi Ali Nur (3)
ve 2. kole byl předsedou Sněmovny lidu zvolen Mohamed Mursal Sheikh
ABDIRAHMAN, pro kterého hlasovalo 147 poslanců z 265 přítomných,
zatímco jeho protikandidát Ibrahim Issaq Yarow získal 118 hlasů
mezinárodní konference o bezpečnosti v Somálsku byla za předsednivctví
premiéra Kheyreho zahájena v Bruselu; kromě zástupců OSN, AU a
bezpečnostních expertů se jí zúčastní i představitelé států, poskytující zemi
hospodářskou pomoc
nově zvolený předseda Sněmovny lidu Abdirahman složil ústavní slib a převzal
svou funkci (inaugurace 10.5.)
Zákonodárné shromáždění federálního státu Galmudug schválilo jeho novou
ústavu a mj. i nový státní znak
ministr spravedlnosti, ústavních a církevních záležitostí Jubalandu Aden
Ibrahim Aw Hirsi oznámil, že se jeho členský stát nezúčastní Národního
ústavního konventu v reakci na aktuální spory mezi federální vládou a
Puntlandem a na skutečnost, že federální vláda dostatečně nerespektuje
regionální vlády
předseda vlády Kheyre zahájil v Mogadišu třídenní Národní ústavní konvent,
který má za účasti 350 politiků, náboženských činitelů, ústavních právníků a
zahraničních partnerů posoudit průběh revize prozatímní ústavy před volbami v
r. 2020; konvent bojkotuje Jubaland
prezidenti HirShabelle, Puntlandu, Jubalandu, Galmudugu a Jihozápadního
státu se sešli ve městě Baidoa na 2. mezistátní konferenci, jejímž předmětem
mají být zejména spory mezi federální vládou a jednotlivými státy ve věci
diplomatické krizi se Spojenými arabskými emiráty, s nimiž spolupracují
regionální státy, kolem embarga Kataru, kterému straní federální vláda
ministr informací Puntlandu Abdi Ali Hirsi Qarjab nařkl Somaliland z agrese
proti jeho posádce ve městě Tukaraq z oblasti Sool, která je předmětem
územního sporů obou států; velitel ozbrojených sil Somalilandu Nuh Ismail
Tani nařčení popřel s tím, že jeho jednotky ovládají město již delší dobu a byly
naopak napadeny vojáky Puntlandu
RB OSN schválila rezoluci č. 2415 (2018), kterou prodloužila svůj souhlas s
misí AU AMISOM do 31.7.2018
Národní ústavní konvent v Mogadišu byl zakončen ujištěním prezidenta, že
země přijme novou ústavu do konce r. 2018
prezident Prozatímní správy Jihozápadu Sharif Hassan Sheikh Adan odvolal z
funkce guvernéra oblasti Dolní Shabelle Ibrahima Adena ALI-ho „Najah“, aby
se stal ministrem v úřadu prezidenta; ve funkci guvernéra jej nahradil Mohamed
Ibrahim BARRE
premiér jmenoval nové ministry a jejich náměstky, popř. státní ministry, kteří z
různých důvodů rezignovali
v rámci realizace soudní reformy odvolal prezident z funkce předsedy
Nejvyššího soudu Hassana Ibrahima Idle Suleimana a na jeho místo jmenoval
Baashe Yusufa AHMED-a (úřad nastoupil 29.5.)
na jednání s prezidentem a viceprezidentem Galmudugu ve městě Dhusamareb
o postupu sjednocování administrativ regionálního státu a ASJW vyzvali

účastníci prezidenta ke zrušení dohody s ASWJ a o urychlené sestavení rady
ministrů, jinak požadují jeho demisi
28.5. designovaný šéf rady ministrů Galmudugu Dr. Sheikh Mohamed Shaakir Ali
Hassan z ASWJ oslovil federální vládu ve věci zachování dohody s
administrativou regionálního státu z ledna t.r.
4.6.
ve městě Baidoa byla zahájena dvoudenní 7. Národní bezpečnostní konference,
která se soustředí na bezpečnostní otázky, výstavbu národní armády, sdílení
přírodního bohatství a další politické agendy, vč. přijetí nové ústavy; pod
předsednictvím prezidenta Farmaaja se konferenceč účastní prezidenti všech
federálních států a guvernér oblasti Banadir, jakož i členové federální vlády
11.6. spory mezi vrcholnými představiteli státu Galmudug dosáhly svého vrcholu,
když viceprezident zahájil v prozatímním hlavním městě Adadu zasedání
regionálního Shromáždění, jednajícího o změnách ústavy, zatímco prezident
Galmudugu byl na cestě do Dhusamarebu na jednání s předsedou rady ministrů
Sheikhem Mohamedem Shakirem Ali Hassanem z ASWJ podle lednové
dohody o vytvoření společné administrativy státu
11.6. prezident státu Puntland Abdiweli Mohamed Ali „Gaas“ jmenoval novým
guvernérem sporné oblasti Sool Abuubakara Abdi GUELLEH-a
13.6. ministr zahraničí Somalilandu Sa´ad Ali Shire sdělil, že probíhají rozhovory s
administrativou federálního státu Puntland o urovnání situace kolem města
Tukaraq ve sporné oblasti Sool; zástupce Puntlandu taková jednání popřel
17.6. prezident státu Galmudug Ahmed Du´aale Gelle „Haaf“ ohlásil jmenování nové
rady ministrů, na níž se podílejí i zástupci ASWJ
18.6. za účasti premiéra Kheyreho byla v Oslu zahájen mezinárodní konference
Fórum p přestavbě ekonomiky a obnovení míru a stability v Somálsku
20.6. guvernér oblasti Banadir a starosta Mogadiša odvolal své zástupce pro
bezpečnost a politiku (Mohamed Abdullahi Mohamed) a pro sociální věci
(Margaret Basma Omar Ahmed), jakož i přednosty několika krajských správ
23.6. prezident federálního státu Puntland formálně zahájil 41. zasedání Poslanecké
sněmovny, která bude jednat především o bezpečnostních otázkách a o
konfliktu se Somalilandem o oblast Sool; prezident Abdiweli Mohamed Ali
“Gaas“ vyzval ke zpětnému přivtělení této oblasti ke svrchovanému území
Puntlandu
25.6. somalilandský prezident Muse Bihi Abdi vyzval k mírovým rozhovorům o
řešení eskalujícího sporu s Puntlandem o oblast Sool a bojů o město Tukaraq
26.6. v Mogadišu byly za účasti zástupců federální vlády zahájeny rozhovory
prezidenta, viceprezidenta a předsedy parlamentu Galmudugu o řešení
vzájemných sporů ve věci ustavení nové struktury vlády podle dohody s ASWJ
z ledna t.r. Prezident Ahmed Du´alle Gelle „Haaf“, který požaduje komplexní
řešení problému, a nový předseda vlády Galmudugu Sheikh Mohamed Shakir
Ali Hassan navrhli jmenování nového prezidenta na nové čtyřleté funkční
období
28.6. prezident Farmaajo přijal čelné představitele správy Galmudugu – prezidenta
Ahmeda Du´alle Geelle „Haafa“, viceprezidenta Mohameda Hashiho Abdiho
„Arabeye“ a předsedy Shromáždění Ali Ga´ala Asira – které vyzval k ukončení
sporů o další osud dohody s ASWJ; předák ASWJ a předpokládaný předseda
vlády Galmudugu Sheikh Mohamed Shaakir Ali Hassan se má k jednání
připojit příští týden
29.-30.6.
ministerstvo ústavních záležitostí hostilo v Mogadišu 5. ministerskou
konferenci o federálních otázkách, které se zúčastnili ministři pěti federálních

států a oblasti Banadir a jednali o procesu revize ústavy, přípravy vytvoření
Národního ústavodárného shromáždění, občanského vzdělání v oblasti
občanských práv a volebního zákona
4.7.
prezident federálního státu Jubaland provedl změny ve své vládě
9.7.
premiér Kheyre odvolal ministra náboženských záležitostí a nadací Hassana
Moallima Husseina, který byl v úřadu necelé dva měsíce
16.7. v Bruselu bylo zahájeno dvoudenní Fórum o partnerství se Somálskem, kterému
předsedají somálský prezident Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo a
představitelka EU pro zahraniční politiku Federica Mogherini; jednání, kterého
se zúčastní i představitelé jednotlivých federálních členských států, se soustředí
na bezpečnostní stabilizaci, obnovu ekonomiky a humanitární otázky země
17.7. v průběhu bruselské konference se prezident Mohamed Farmaajo sešel s
předsedou hlavní opoziční strany v Somalilandu UCIP Faisalem Alim Warabe a
prezidentem tzv. autonomního státu Khatumo Alim Khalifem Galeyremem;
jednali o vyřešení sporu v oblasti Sool a možnostech spolupráce Somalilandu a
Somálska
25.7. prezident Farmaajo oznámil zřízení Národního ekonomického fóra, které podle
jeho dekretu z 12.7. bude radit vládě ve vytváření strategie ekonomické a
finanční politiky země
26.7. pro pochybení ve výkonu funkce odvolal premiér ministra školství
Abdirahmana Dahira Osmana; jeho funkci prozatím převzal státní ministr v
tomto ministerstvu Abdirahman Mohamud Abdulle JABIR
30.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2431 (2018), kterou schválila prodloužení
mandátu mise AU AMISOM do 31.5.2019 a snížení počtu jejího personálu od
února 2019 na úroveň 20 626 osob
5.8.
předseda vlády Kheyre jmenoval čtyři nové ministry, ministra školství, kultury
a vysokého školství (Abdullahi Goodah BARRE), ministra náboženských
záležitostí a nadací (Sheikh Nor Mohamud HASSAN), ministra dobytkářství
(Hussein Sheikh Mohamud HUSSEIN) a ministra rybolovu (Abdullahi Bidhaan
WARSAME)
6.8.
v Kismaayu byla zahájena další etapa konference o vytvoření regionálního státu
Jubaland
10.8. prezident jmenoval na doporučení předsedy Nejvyššího soudu Baashe Yusufa
Ahmeda pět nových soudců Vrchního soudu, jejichž předchůdce současně
zbavil úřadu (slib složili 18.8.)
11.8. zahájena činnost Národní ekonomické rady, ustavené 25.7., které předsedá
prezident republiky Farmaajo
16.8. novým vrchním velitelem Somálské národní armády byl jmenován generál
Dahir Adam ELMI „Indhoqarsho“, jeho zástupcem pro pozemní síly pplk.
Odawa Yussuf RAGEH a velitelem námořnictva Hassan Nur OL-UJOG
18.8. zahájena dvoudenní poradní konference ministerstva vnitra, ústavních
záležitostí a smíření k procesu národního usmíření
21.8. prezident Puntlandu Abdiweli Mohamed Ali Gaas pozval prezidenty ostatních
federálních států ke 3. schůzce Rady spolupráce mezi státy, která se bude konat
3.9. v Kismaayu
27.8. část poslanců regionálního parlamentu státu HirShabelle zahájila jednání o
vyslovení nedůvěry prezidentu Mohamedu Abdi Waaremu; obviňují ho z
nekompetence a špatného vedení státu
3.-7.9. v Kismaayu se konalo 3. zasedání Rady pro regionální spolupráci (Council of
Interstate Cooperation), které se vedle prezidentů všech pěti členských států
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zúčastní i zástupci federální vlády; jednají o řešení politických sporů mezi
některými regionálními vládami a federální vládou a přezkoumávají dohody,
uzavřené mezi regiony a ústředím
na závěr čtyřdenního zasedání Rady pro regionální spolupráci oznámili v
závěrečném komuniké prezidenti 5 regionálních států, že přerušují spolupráci s
federální vládou, dokud nebudou splněny dohody s předchozích jednání v
Mogadišu a Baidoa a dokud vláda nevyhoví jejich požadavkům na
nezasahování centra do jejich záležitostí a pravomocí, na finanční podporu a na
velení bezpečnostním silám bez politických zásahů; prezidenti současně vládu
kritizují za neschopnost účinně bojovat proti militantům z al-Šabábu, jakož i za
nefunkční součinnost mezi silami mise AU AMISOM s národními
bezpečnostními silami. Rada požaduje posílení ústavních pravomocí Senátu
jako představitele zástupců státu v soustavě centrální moci. Kromě toho
prezidenti 5 států diskutovali i otázky bezpečnosti, podílu na zdrojích, integrace
branných sil a otázky nadcházejících voleb v některých státech.
viceprezidenti Puntlandu (Abdihakim Abdullahi Omar „Haji Amey“) a
Galmudugu (Mohamed Abdi Hashi Arabey) se postavili proti rozhodnutí
regionálních států přerušit styky s centrální vládou dle závěrů 3. zasedání Rady
pro regionální spolupráci v Kismaayu; současně vyzvali prezidenta Farmaaja ke
schůzce s prezidenty pěti států 17. a 18.9. o současné situaci v zemi.
společnou schůzi obou komor federálního parlamentu na úvod 4. zasedání
bojkotovali senátoři, patrně s ohledem na současné napětí mezi státy a federací
proti závěrům 3. zasedání Rady pro regionální spolupráci i bojkotu senátorů na
zahájení 4. zasedání federálního parlamentu se postavili i předsedové
regionálních parlamentů států HirShabelle (Osman Barre Mohamed) a
Galmudugu (Ali Ga´al Asir)
parlament státu HirShabelle požaduje výslech prezidenta Mohameda Abdi
Waareho před tím, než bude hlasovat o vyslovení nedůvěry; vyčítá mu špatnou
bezpečnostní situaci ve státě, nekompetentnost při výkonu funkce a přerušení
styků státu s federálními úřady, aniž se poradil s poslanci regionálního
parlamentu
Senát vyslal pět desetičlenných delegací do federálních států, aby
zprostředkovaly jednání o sporech mezi příslušným státem a federální vládou;
delegaci do Puntlandu povede senátor Faroole, do Galmudugu senátor Abdi
Hassan Awale Qeybdiid, do Jihozápadního státu senátor Abdullahi Abdi Garun,
zatímco delegaci do Jubbalandu vede senátor Ahmed Hashi Mohamoud a
delegaci do HirShabelle senátor Mohamed Hussein Rage
na konferenci o národní bezpečnosti, kam je ozval prezident Farmaajo,odmítli
přijet prezidenti všech členských států; konference byla následně odložena
premiér Kheyre odmítl zahraniční zprostředkování ve sporu mezi členskými
státy a federální vládou, jak je navrhli někteří regionální prezidenti
prezident státu HirShabelle Mohamed Abdi Waare jmenoval novým
guvernérem oblasti Hiran Yusufa Ahmeda HAGAR-a „Dabageda“
prezident Galmudugu Ahmed Dualle Geele „Haaf“ vyhlásil otevřenou válku
federálnímu prezidentovi
prezidenti regionálních států se opětovně odmítli setkat s prezidentem
Farmaajem a jednat s ním o řešení stávající politické krize ve státě Galmudug
prezident Puntlandu odvolal guvernéra oblasti Nuugal Omara Abdullahi
Faraweyneho
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na nátlak Dánska a Nizozemska, které chtějí jednání zprostředkovat,
mezinárodní společenství a donátoři hospodářské pomoci požadují obnovení
politických rozhovorů mezi Somálskem a Somalilandem o ukončení „studené
války“, vyřešení politických a územních sporů; prezident Farmaajo vyjádřil
svou připravenost se takových jednání v Keni zúčastnit
ministerstvo bezpečnosti vyloučilo bývalého velitele hnutí al-Šabáb Sheikh
Mukhtara Robowa „Abú Mansúra“, který se vzdal vládě před 2 roky, ze
seznamu kandidátů do listopadových voleb prezidenta Jihozápadního státu, kam
se 4.10. přihlásil
57 poslanců regionálního parlamentu HirShabelle podalo návrh na odvolání
prezidenta Mohameda Abdi Waareho poté, co nedokázal zajistit dobré vedení a
rozvoj státu (návrh podepsal předseda Shromáždění Sheikh Osman Barre
Mohamed); v reakci na tento krok parlamentu prezident Waare oznámil, že jeho
vláda se rozhodla zrušit bojkot federální vlády a obnovit s ní spolupráci
poslanci regionálního parlamentu HirShabelle stáhli návrh na odvolání
prezidenta Waareho poté, co se rozhodli dát mu šanci ke zlepšení výkonu
funkce
v Nairobi se prezidenti 4 vzbouřivších se regionálních států sešli s představiteli
IGAD, aby jim vysvětlili své pohnutky pro bojkot spolupráce s federální
vládou, která však na jednání nebyla zastoupena
v Mogadišu skončila poradní konference dvou hlavních klanů žijících v
Jubalandu o vnitřní situaci ve státě a mj. vyzvala místní vládu k obnovení
spolupráce s federální vládou
předseda Národního shromáždění Jihozápadního státu Abdikadir Sharif
Shekhuna Maye popřel, že by již jmenoval členy volebního výboru pro volbu
prezidenta
parlament Galmudugu se pod vedením Ali Ga´al Asira neúspěšně pokusil zvolit
nového prezidenta tohoto federálního státu
federální členské státy se na závěr pětidenní konference Rady pro spolupráci
mezi státy (CIC) v Garowe dohodly na vytvoření zvláštních ozbrojených
jednotek pro boj proti aktivitám al-Šabábu, do nichž každý přispěje tisícem
mužů, s tím, že se státy nebudou podílet na aktivitách Somálské národní
armády, ovládané federální vládou (jednání CIC se nezúčastnili zástupci
HirShabelle)
velitel puntlandské armády generál Saeed Mohamed Hersi „Saeed Dheere“
oznámil, že se účastní voleb prezidenta státu Puntland v lednu 2019
náboženští představitelé z Puntlandu vyzvali čelné představitele tohoto
federálního státu, aby respektovali federální vládu v Mogadišu a vyhověli
pozvání prezidenta Farmaaja k jednání o řešení sporů; klerikové současně
odmítli výsledky nedávného zasedání regionálních vůdců v Garowe
kmenoví náčelníci z Jihozápadního státu obvinili federální vládu z ovlivňování
připravovaných voleb prezidenta 17.11. a zneužívání finančních prostředků ve
prospěch kandidátů, nakloněných spolupráci s ní
představitel OSN pro Somálsko Nicholas Haysom na své návštěvě Kismaaya
vyzval Somálce k domácímu řešení svých problémů spojených s rozpory mezi
federální vládou a vládami regionálních států
puntlandský viceprezident Abdihakim Haji Omar Amey odsoudil závěry
posledního zasedání Rady pro spolupráci mezi státy (CIC) v Garowe, označil
vůdce jednotlivých států za původce politického napětí v zemi a přivítal
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rozhodnutí hlavního ministra Galmudugu Sheikha Ahmeda Shakira odmítnout
usnesení z Garowe
na setkání se sedmi kandidáty na úřad prezidenta Jihozápadního státu vyzvali
zvláštní vyslanec OSN Nicholas Haysom a vedoucí mise AMISOM Francisco
Madeira k obnovení spolupráce mezi státními orgány všech stupňů, neboť
stávající rozpory paralyzují pomoc OSN Somálsku
úřady Jihozápadního státu umožnily bývalému předákovi al-Šabábu Mukhtaru
Robowovi „Abú Mansúrovi“ kandidovat na úřad prezidenta tohoto členského
státu a tak zrušily zákaz účasti ve volbách, vydaný federálními úřady 5.10.
pod vlivem zřejmých pokusů několika kandidátů manipulovat průběh
prezidentských voleb odstoupil předseda volební komise Jihozápadního státu
Arfo Ibrahim Ade, stejně jako ostatních 15 členů komise
ústřední vláda vyzvala vůdce Jihozápadního státu, aby přes demisi volební
komise zajistili volby nového prezidenta v původním termínu
dosavadní prezident Jihozápadního státu Sharif Hassan Sheikh Aden odstoupil
z funkce a stáhl svou kandidaturu do voleb 17.11.
zvláštní vyslanec OSN Raisedon Zenenga vyzval při návštěvě prozatímního
hlavního města Baidoa kandidáty prezidentských voleb v Jihozápadním státě,
aby podpořili svobodné, férové a transparentní hlasování v regionálním
Národním shromáždění
RB OSN schválila rezoluci č. 2444 (2018), kterou ukončila činnost
pozorovatelské mise pro Somálsko a Eritreu od 16.12.2018 a současně zřídila
panel expertů, dohlížejících na uplatňování embarga na dovoz zbraní do
Somálska, s mandátem do 15.12.2019
za účasti místopředsedy vlády Mahdí Mohameda Guleda a předsedy nově
zřízené Národní ekonomické rady Dr. Aliho Issy Abdiho se za podpory UNDP
v Mogadišu konalo Národní fórum o ekonomické politice, které se zabývalo
investiční strategií státu, finančním hospodařením, bojem s korupcí a rozvojem
regionální hospodářské spolupráce se zeměmi východní Afriky
poslanci regionálního parlamentu Jihozápadního státu zvolili poměrem hlasů
134:2 při 2 abstencích nový 15-členný volební výbor, který zorganizuje volby
prezidenta státu
člen volebního výboru Nur Ibrahim oznámil, že odložené prezidentské volby v
Jihozápadním státě by se měly konat 28.11.
volební komise Národního shromáždění Jihozápadního státu odložila termín
prezidentských voleb na 5.12.
volební komise parlamentu Jihozápadního státu potvrdila kandidaturu bývalého
velitele al-Šabábu Mukhtara Robowa poté, co pět uchazečů vč. bývalých
federálních ministrů Mohameda Adena Fargetiho, Salaha Sheikha Osmana a
Husseina Abdiho stáhlo svou kandidaturu a vyslovilo mu svou podporu
delegace Mírové a bezpečnostní rady AU přijela do města Baidoa, aby jednala s
úřadujícím prezidentem Abdikadirem Sharifem Shekhunou a pěti
prezidentskými kandidáty na téma bezpečnosti při nadcházejících
prezidentských volbách
Rada míru a bezpečnosti AU schválila nový plán operací, který umožní
příslušníkům mise AMISOM osvobodit území, které je dosud ovládané
islamisty z al-Šabábu
volební komise Jihozápadního státu opět odložila termín konání prezidentských
voleb na 19.12.
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v Puntlandu se viceprezident Abdihakim Haji Omar Amey postavil proti složení
10-členného výboru, který měl řešit spory při prezidentských volbách 8.1.2019
a který jmenoval dosavadní prezident Abdiweli Mohamed Ali Gaas, jakož i
nominoval vlastní výbor poté, co prezident čelí obvinění z uplácení a
manipulace ze strany nezávislých kandidátů, zastoupených mezi 10
schválenými uchazeči o úřad prezidenta Puntlandu
předseda Sněmovny lidu Mohamed Mursal Abdirahman nedosáhl dohody s
prezidentem a premiérem o jejich negativním přístupu ke kandidatuře bývalého
velitele al-Šabábu Mukhtara Robowa na úřad prezidenta Jihozápadního státu
vyslanec AU a vedoucí mise AMISOM Francisco Madeira jednal s prezidentem
Jubalandu Ahmedem Mohamedem Islamem Madobem a viceprezidentem
Mohamedem Siyadem Adanem o společných vojenských operacích proti
milicím al-Šabábu na území státu a o bezpečnosti v zemi
správní ředitel Sněmovny lidu Abdikarim Hajji Abdi Buuh oznámil, že
předsedovi dolní komory byl podán návrh na odvolání prezidenta Mohameda
Abdullahiho Mohameda „Farmaaja“ z funkce; komora jej bude projednávat,
podepíše-li návrh minimálně 92 zákonodárců
návrh na sesazení prezidenta podpořilo 92 členů Sněmovny lidu, kteří tvrdí, že
prezident podepsal tajnou dohodu o spojení Somálska s Etiopií a Eritreou;
předseda Sněmovny lidu musí nyní stanovit datum pro jednání komory o tomto
návrhu
místopředsedové Sněmovny lidu, Abdiweli Sheikh Ibrahim Mudey a Mahad
Salad Abdalla Awad, kterým byla doručena kopie návrhu na sesazení
prezidenta, návrh označili za protiústavní, protože jej má podle čl. 92 ústavy
posoudit Ústavní soud, který však dosud nebyl zřízen
poslanecký návrh na sesazení prezidenta je neplatný, protože jej nepodpořil
dostatečný počet zákonodárců, neboť 14 jich svůj podpis odvolalo, když byl
pod návrh připojen bez jejich vědomí; oznámil to správní ředitel Sněmovny lidu
Abdi Buuh
po potyčkách mezi ozbrojenci a bezpečnostními silami ve městě Baidoa byl
zatčen kandidát na úřad prezidenta Jihozápadního státu Mukhtar Robow
na protest proti zatčení bývalého velitele al-Šabábu a kandidáta do voleb
prezidenta Jihozápadního státu Mukhtara Robowa, na kterém se měli
dohodnout zástupci federální i místní vlády, odstoupil federální ministr
veřejných prací a obnovy Abdifatah Mohamed Gesey
zástupce velitele mise AMISOM pro bojové operace generál Charles Tai Gituai
přijel s delegací do hlavního města státu Jubaland Kismaaya, aby jednal o
podrobnostech operace ve oblasti Střední Jubba (jediné oblasti země zcela
ovládané al-Šabábem), která má být zahájena na začátku roku 2019 ve
spolupráci s ozbrojenými silami státu Jubaland a Somálskou národní armádou
poté, co byl obviněn federální vládou z nedovoleného ozbrojování a zakládaní
vojenských milicí, byl Mukhtar Robow příslušnou volební komisí
diskvalifikován pro účast ve volbách prezidenta Jihozápadního státu 19.12.
předseda vlády Kheyre se sešel s předsedou Sněmovny lidu Mursalem, aby
jednali o osudu poslaneckého návrhu na odvolání prezidenta Farmaaja
novým ministrem veřejných prací a obnovy jmenoval premiér Kheyre Abdi
Adana HOSOW-a (do úřadu nastoupil 3.1.2019)
prezident Puntlandu Abdiweli Mohamed Ali „Gaas“ ohlásil, že se bude znovu
ucházet o úřad v prezidentských volbách, naplánovaných na 8.1.2019

19.12. již v prvním kole prezidentských voleb v Jihozápadním státě zvítězil Abdi Aziz
Hassan MOHAMED „Lafta Gareen“ se 101 hlasy od 147 přítomných
zákonodárců (převzetí úřadu 24.12.); za ním se umístili Adan Mahamad Nuur
Saransoor (22 hlasů), Ibrahim Moalim Nuurow (4 hlasy), Sayid Ahmed Sheikh
Dahir (4 hlasy) a Hussein Osman Hussein (2 hlasy)
20.12. předseda Sněmovny lidu oznámil, že návrh na odvolání prezidenta Farmaaja byl
formálně už stažen
21.12. mluvčí velení al-Šabábu Ali Mohamud „Ali Rage“ oznámil zahájení války proti
Islámskému státu, který útočí na stále více cílů v Somálsku
23.12. poté, co jej schválily i vlády Keni, Burundi, Ugandy, Etiopie a Džibutska,
jejichž vojáci se podílejí na misi AMISOM, potvrdila Rada míru a bezpečnosti
AU zahájení realizace společného plánu osvobozování oblastí země, které jsou
dosud pod vlivem al-Šabábu
26.12. IGAD přislíbila pomoc federální vládě při organizování volebních procesů v
jednotlivých státech a celostátních voleb na principu jeden člověk = jeden hlas
v r. 2020
31.12. vláda schválila jmenování bývalého tureckého velvyslance v Mogadišu Dr.
Oğlana Bekara zvláštním vyslancem pro dialog mezi Somálskem a
Somalilandem
guvernér oblasti Nugal Omar Farah HERSI, viceprezident federálního státu Jubaland,
Mohamud Siyad ADAN, guvernér oblasti Gedo Mohamud ADEN, guvernér oblasti
Dolní Shabelle Mohamed Ibrahim BARRE, guvernér oblasti Sool Abdirashid
HUSSEIN
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
předsedkyně Federální národní rady Amal Abdulla AL QUBAISI
SRBSKO
27.3. vlády Srbska a Černé Hory uzavřely po sedmiletém vyjednávání dohodu o
regionální a mezinárodní přeshraniční dopravě, podle které byla stanovena
vzájemná hranice mezi oběma zeměmi a zřízeno šest hraničních přechodů
SRÍ LANKA
6.3.
po protimuslimských útocích, organizovaných buddhistickými Sinhálci,
vyhlásila vláda výjimečný stav na dobu 10 dní
18.3. prezident Sirisena oznámil, že byl zrušen výjimečný stav zavedený 6.3. v
odpovědi na násilí mezi muslimskými komunitami v okolí města Kandy
12.4. do úřadu nastoupili noví guvernéři Centrálního státu (Reginald COORAY),
Severního Centrálního státu (M.P. JAYASINGHE), Severozápadního státu
(Kanapathipillai Cathiravelpillai LOGESWARAN), státu Sabaragamuwa
(Niluka EKANAYAKE), Jižního státu (Marshal PERERA), státu Uva (P.B.
DISSANAYAKE) a Západního státu (Hemakumara Wickramathilaka
NANAYAKKARA)
13.4. Reginald COORAY složil slib do své původní pozice guvernéra Severního
státu, zatímco P.B. DISSANAYAKE jako guvernér Centrálního státu (avšak
setrvávající jako úřadující guvernér státu Uva)
11.5. úřad guvernéra státu Uva nastoupil Ariya Bandara REKAWA
26.10. poté, co se rozpadla vládní koalice, odročil prezident jednání parlamentu do
poloviny listopadu, odvolal vládu premiéra Ranila Wickramasingheho a novým
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předsedou vlády jmenoval svého předchůdce v úřadě Mahindu RAJAPAKSEho; předseda Parlamentu Karu Jayasuriya i odvolaný premiér označili
prezidentův krok za neústavní a Wickramasinghe se nadále považuje za
legálního předsedu vlády
předseda Parlamentu uznal Wickremasingheho legálním předsedou vlády
slib složila vláda premiéra Rajapakseho (MZV Sarath AMUNUGAMA)
prezident rozpustil Parlament a vypsal všeobecné volby na 5.1.2019, protože
vláda nově jmenovaného premiéra Rajapakseho nemá dostatečnou podporu v
parlamentu
Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí prezidenta Siriseny o rozpuštění Parlamentu a
pozastavil tak přípravu všeobecných voleb
Parlament se sešel, aby vyslovil nedůvěru novému premiérovi Rajapaksemu
(prezident tento krok 15.11. odsoudil)
Parlament opětovně vyslovil nedůvěru M. Rajapaksemu
Apelační soud vydal rozsudek, který zakazuje Mahindu Rajapaksemu
vykonávat úřad předsedy vlády
Parlament vyslovil poměrem hlasů 117:0 důvěru Ranilu Wickremasinghemu
jako předsedovi legální vlády
Nejvyšší soud nařídil, že prezidentovo rozpuštění parlamentu 9.11. bylo
protiústavní a jeho další jednání je proto legální
nelegální premiér Mahinda Rajapakse odstoupil v zájmu obnovení národní
stability z funkce; do úřadu se 16.12. vrátil Ranil WICKREMASINGHE
oznámeno složení nové Wickremasingheho vlády (MZV Tilak MARAPANA)

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
30.1. RB OSN schválila rezoluci č. 2399 (2018), kterou prodloužila embargo na
dovoz zbraní do 31.1.2019 a současně do 28.2.2019 prodloužila mandát panelu
expertů, kteří dohlížejí na jeho dodržování
15.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2446 (2018) o prodloužení mandátu mise OSN
MINUSCA do 15.12.2018
13.12. RB OSN schválila rezoluci č. 2448 (2018), která prodlužuje mandát mise OSN
MINUSCA o další rok, tj. do 15.11.2019, a rozšiřuje jeho úkoly, pravomoci i
počet personálu
14.12. z funkce byl odvolán ministr zahraničí Charles Armel Doubane, jeho
nástupkyní se stala Sylvie BAÏPO-TEMON
SÚDÁN
8.2.
RB OSN schválila rezoluci č. 2400 (2018), kterou prodlužuje mandát panelu
expertů, dohlížejících na dodržování embarga na dovoz zbraní a sankcí, do
12.3.2019
19.2. prezident al-Bašír přikázal propustit přes 80 politických vězňů, zatčených po
hladových bouřích z ledna t.r.
27.2. prezident jmenoval náčelníkem Spojených štábů generálporučíka Kamala
Abdela MA´RUF-a
6.4.
třístranná jednání Súdánu, Egypta a Etiopie o využití řeky Nilu skončila podle
súdánského ministra zahraničí Ibrahima Ghandúra bez konkrétní dohody; v
Chartúmu jednali po 17 hodin ministři zahraničí a pracovníci rozvědek
zmíněných zemí o dopadech výstavby velké přehrady a hydroelektrárny v
Etiopii na dodávky vody Egyptu a Súdánu ve smyslu záruk podle
mezinárodních dohod z let 1929 a 1959

13.4.

RB OSN schválila rezoluci č. 2411 (2018), která prodlužuje mandát mise OSN
v oblasti Abieyi UNISFA do 23.4.2018
19.4. ministr zahraničí Ibrahim Ghandúr byl odvolán z funkce, úřadujícím ministrem
se stal Mohamed Abdalla IDRIS
23.4. RB OSN schválila rezoluci č. 2412 (2018), kterou prodlužuje mandát mise
OSN UNISFA do 15.10.2018
14.5. změny ve vládě (MZV Mohamed Ahmed AL-DIRDIRI)
15.5. RB OSN schválila rezoluci č. 2416 (2018), kterou se prodlužuje mandát mise
OSN UNISFA do 15.11.2018
29.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2425 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN v Darfúru UNAMID do 13.7.2018
13.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2429 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNAMID do 30.6.2019
10.9. prezident Bašír odvolal vládu Bakrí Hassana Sáliha a oznámil její rekonstrukci,
která má usnadnit boj s hospodářskou krizí; novým premiérem byl současně
jmenován Motazz Moussa ABDULLAH, který se téhož dne ujal své funkce
13.9. oznámeno složení nové vlády (MZV Mohamed Ahmed AL-DIRDIRI), která
úřad nastoupila 15.9.
15.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2445 (2018), kterou prodloužila mandát mise
OSN UNISFA do 15.5.2019
5.12. předseda Národního shromáždění Ibrahim Ahmed Omar oznámil, že obdržel
dopis podepsaný dostatečným počtem poslanců (294) a vyzývající k jednání o
změně ústavy, která by umožnila prezidentu Bašírovi kandidovat v r. 2020 na
úřad prezidenta potřetí za sebou (ústava požaduje alespoň třetinu z celkem 581
poslanců NS)
SVATÁ HELENA
22.11.2017
správcem ostrova Ascension se stal Nicholas Joseph KENNEDY
26.3. novou správkyní ostrova Ascension byla jmenována Justine Rachael Anne
ALLAN
SVATÁ LUCIE
1.1.
úřadujícím generálním guvernérem se stal Emsco RÉMY
4.1.
generálním guvernérem byl jmenován Sir Emmanuel Neville CENAC
(inaugurace 12.1.)
20.3. slib složili nový předseda Poslanecké sněmovny Andy Glynn DANIEL a nová
předsedkyně Senátu Jeannine Michele GIRAUDY-McINTYRE
SVATÝ TOMÁŠ
7.10. parlamentní volby do Národního shromáždění s 55 členy se konaly za účasti
80,65 % oprávněných voličů
22.11. prezident Carvalho odvolal vládu Patrice Trovoady
23.11. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Delfim Santiago DAS NEVES,
pro kterého hlasovalo 28 poslanců, zatímco pro Carlose Correiu 25, 1 poslanec
se zdržel
29.11. novým předsedou vlády byl jmenován Jorge LOPES BOM JESÚS
2.12. oznámeno složení nové vlády (MZV Elsa TEIXEIRA PINTO), která se 3.12.
ujala své funkce

SVAZIJSKO
19.4. při příležitosti oslav 50. výročí nezávislosti země rozhodl král Mswati III. o
jejím přejmenování na „Království eSwatini“, což znamená „země Svazijců“
5.9.
předsedou úřadující vlády, která se ustavuje vždy před parlamentními volbami,
byl jmenován Vincent MHLANGA, funkci ministra zahraničí v ní zastává Joel
Musa NHLEKO
24.8. 1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění, spočívající ve výběru
kandidátů pro 2. kolo, proběhlo za účasti 28,83 % registrovaných voličů
18. a 21.9. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 69 členy se
konalo bez zveřejnění volební účasti
12.10. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Petros MAVIMBELA
24.10. předsedou Senátu byl jmenován Lindiwe DLAMINI
27.10. král jmenoval předsedou vlády Mandvulo Ambrose DLAMINI-ho (29.10. složil
slib a nastoupil svůj úřad)
2.11. oznámeno složení nové vlády (MZV Thuli DLADLA)
SÝRIE
1.1.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
20.1. leteckými útoky na pozice syrských Kurdů v oblasti Afrín začala turecká
armáda pozemní operaci „Olivová ratolest“ proti kurdským separatistům z
YPG, operujícím poblíž syrsko-turecké hranice a usilujícím o vyhlášení kurdské
autonomie obdobné té, která existuje v Iráku
27.1. představitelé syrské opozice z HNC odmítli svou účast na mírové konferenci,
kterou svolává Rusko na příští týden do Soči
24.2. RB OSN schválila jednomyslně rezoluci o 30-denním příměří na území státu,
které má umožnit dodávky pomoci a odvozu raněných a nemocných; příměří se
však netýká největších džihádistických skupin rebelů (Islámský stát, al-Kajdá,
Hayat Tahrir al-Sham) a jejich spojenců, na které se bude útočit i nadále
18.3. Svobodná syrská armáda a turecká armáda oznámily, že po šesti letech se do
syrských rukou vrátilo středisko syrských Kurdů město Afrín na severu země a
operace „Olivová ratolest“ tak úspěšně skončila
22.3. rebelové z hnutí Faylaq al-Rahman, ovládající enklávu Východní Ghúta poblíž
Damašku, ohlásili, že přistupují na příměří vyhlášené OSN, které začalo platit
23.3. od 22,00 GMT
8.4.
vládní vojsko oznámilo dosažení dohody se vzbouřenci z Jaish al-Islam ve
Východní Ghútě o jejich stažení z města Dúmá do 24 hodin za podmínky
propuštění všech zajatců z řad syrské armády; dohodu zprostředkovalo Rusko
12.4. vojenské velení oznámilo vítězné ukončení operace vládních vojsk ve městě
Dúmá a celé oblasti Východní Ghúta
7.5.
rebelové z Armády Svobodné Sýrie, podporované Západem, opustili poslední z
oblastí centrální Sýrie, kterou měli pod svou kontrolou – okolí města Rastan,
ležícího mezi Homsem a Hamou; vzbouřenci bojující proti vládě tak ovládají
pouze vzdálená okrajová území při hranicích země na severu a jihu
21.5. po skončení jednodenního příměří v oblasti Hadžar al-Asvad u bývalého tábora
Jarmúk poblíž Damašku se vládním vojskům vzdali poslední radikálové z
Islámského státu a byli evakuováni; Islámský stát ovládá jen pouští oblasti
6.6.
předsedou Lidového shromáždění byl znovu zvolen Hammouda SABBAGH
29.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2426 (2018), kteou do 31.12.2018 obnovuje
mandát mise OSN na Golanských výšinách UNDOF
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vládní vojska vstoupila do částí provinčního centra Daraa, obsazených dosud
rebely, kteří vedli vzpouru proti vládě v březnu 2011 (provincie sama byla od
povstalců osvobozena 19.6.)
podle Turecka stáhli jím podporování rebelové z Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a
dalších organizací své rakety a ostatní těžké zbraně z hranic provincie Idlíb se
záměrem vytvoření demilitarizované nárazníkové zóny, oddělující vzbouřence
od vládních sil
prezident Bašár Asad vyhlásil amnestii pro vojenské zběhy nebo osoby
vyhýbající se vojenské službě, pokud nebojovali proti syrské armádě
na jednání v Istanbulu vyzvali nejvyšší představitelé Ruska, Německa, Francie a
Turecka k prodloužení stávajícího příměří v provincii Idlíb, vč. nárazníkového
pásma kolem území ovládaného rebely, a k vytvoření 150 členného výboru pro
novelizaci ústavy země do konce r. 2018; třetinu členů ústavní komise má
jmenovat vláda, třetinu opozice a třetinu OSN
vládní vojska při operaci v okolí Palmyry osvobodila 19 drúzských žen a dětí,
unesených v červenci t.r. příslušníky tzv. Islámského státu při útoku na oblast
Suweida na jihu země
syrsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) obnovila pozemní
útoky proti ozbrojencům tzv. Islámského státu v jejich poslední enklávě při
hranicích s Irákem, oblasti Dajr az-Zaúr
syrské vládní síly obsadily poslední baštu Islámského státu na území Sýrie v
jižní oblasti Tulúl as-Safá
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
tzv. Islámský stát ztratil po útoku syrsko-kurdské koalice svou poslední
základnu v zemi, východosyrské město Hadžín
na rozhovorech, organizovaných OSN v Ženevě, neuspěli ministři zahraničí
Íránu, Ruska a Turecka při hledání shody na složení 150-členného ústavního
výboru, který má začátkem příštího roku zahájil mírový proces návrhem nové
ústavy země
s odvoláním na pád poslední bašty tzv. Islámského státu v zemi rozhodl
prezident USA a úplném a rychlém stažení amerických vojsk ze Sýrie s tím, že
započne 20.12.

ŠPANĚLSKO
17.1. na ustavující schůzi zvolil katalánský parlament Generalitat svým předsedou
separatistu z Republikánské levice Katalánska Rogera TORRENT-a, který
poměrem 65:56 porazil kandidáta nejsilnější strany Ciutadans Josého Maríu
Espeja
26.1. vláda schválila stížnost k Ústavnímu soudu, kterou chce zabránit kandidatuře
trestně stíhaného Carlese Puigdemonta na úřad katalánského premiéra, do
kterého jej chce jmenovat předseda místního parlamentu Torrent
27.1. Ústavní soud jednomyslným rozhodnutím zablokoval kandidaturu Carlese
Puigdemonta na funkci předsedy vlády Katalánska, pokud bude pobývat v
zahraničí
22.3. katalánský regionální parlament nezvolil v 1. kole předsedu místní vlády; jediný
kandidát Jordi Turrul získal 64 hlasů, zatímco 65 poslanců hlasovalo proti
němu. Ačkoliv byla vyžadována absolutní většina poslanců (68), ve 2. kole
24.3. mu bude stačit ke zvolení prostá většina

23.3.

vyšetřující soudce obvinil ze vzpoury 13 katalánských politiků; kromě bývalého
premiéra Puigdemonta a předsedkyně parlamentu Forcadellové je mezi nimi i
současný kandidát na předsedu katalánské vlády Jordi Turull
2.5.
separatistická teroristická organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA) oznámila
své rozpuštění po 50 letech bojů za samostatnost Baskicka
12.5. katalánskému parlamentu se znovu nepodařilo zvolit premiéra, když jediný
kandidát Quim Torra získal 66 hlasů (proti němu hlasovalo 65 poslanců) a
nedosáhl tak pro 1. kolo volby požadované absolutní většiny 68 hlasů; 2. kolo
se koná 14.5. a ke zvolení stačí prostá většina hlasů
14.5. novým ministerským předsedou Katalánska byl zvolen Quim TORRA, když
získal podporu 66 poslanců regionálního parlamentu, proti němu hlasovalo 65
poslanců (ústavní slib složil 17.5.)
19.5. oznámeno složení nové katalánské vlády (ministr vnějších akcí Ernest
MARAGALL)
1.6.
Poslanecká sněmovna vyslovila poměrem hlasů 180:169 při jedné abstenci
poprvé v dějinách země nedůvěru menšinové vládě Lidové strany premiéra
Rajoye a novým předsedou vlády současně potvrdila Pedra SÁNCHEZ-e
PÉREZ-CASTEJÓN-a (2.6. složil přísahu do rukou krále)
1.6.
skončila správa ústřední vlády nad Katalánskem, jehož vláda se ujala výkonu
své funkce po schválení madridskou vládou a po zveřejnění jmenovacího
dekretu v úředním věstníku
6.6.
oznámeno složení nové vlády (MZV Josep BORRELL FONTELLES), která
složila slib do rukou krále 7.6.
9.7.
v Madridu zahájeno první po dvou letech jednání mezi ústřední vládou a vládou
Katalánska o řešení vnitropolitické krize v oblasti
22.11. novým ministrem vnějších akcí Katalánska byl jmenován Alfred BOSCH (úřad
nastoupil 23.11.)
ŠVÉDSKO
9.9.
parlamentní volby do Říšského sněmu s 349 členy se konaly za volební účasti
87,18 %
24.9. současný předseda vlády Stefan Löfven nezískal v novém Říšském sněmu
podporu, když se proti důvěře vyslovilo 204 proti 142 poslancům z 349 členů
parlamentu
24.9. novým předsedou Říšského sněmu byl zvolen Per Olof Andreas NORLÉN
2.10. předseda Říšského sněmu Andreas Norlén požádal Ulfa Kristerssona o
vytvoření nové vlády (14.10. se však Kristersson mandátu vzdal)
15.10. předseda Říšského sněmu pověřil sestavením nové vlády premiéra Stefana
Löfvena (29.10. se ho předseda sociální demokracie vzdal)
14.11. Říšský sněm odmítl poměrem hlasů 195:154 nominanta svého předsedy na úřad
předsedy vlády Ulfa Kristerssona
15.11. jednáním o možnostech sestavení nové vlády pověřil předseda Říšského sněmu
Annie Lööfovou
22.11. Annie Lööfová se vzdala dalších pokusů o moderování sestavení nové vlády
23.11. předseda Říšského sněmu opět pověřil sestavením nové vlády Stefana Löfvena
14.12. parlament vyslovil poměrem hlasů 200:116 při 28 abstencích nedůvěru vládě
nominovaného premiéra Löfvena
ŠVÝCARSKO
1.1.
nástup do úřadu prezidenta Alaina Berseta

28.11. na funkční období do 27.11.2019 byli zvoleni noví předsedové Národní rady
(Marina CAROBBIO GUSCETTI) a Rady států (Jean-René ROURNIER)
5.12. prezidentem Švýcarské konfederace na r. 2019 byl zvolen Ueli MAURER, který
získal podporu 201 z 209 poslanců, zatímco viceprezidentkou na r. 2019 se
stala Simonetta SOMMARUGA, pro kterou hlasovalo 196 ze 216 poslanců
(inaugurace 1.1.2019)
TANZÁNIE
1.7.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
THAJSKO
16.6. Úřad pro správu královského majetku předal královská aktiva v hodnotě
nejméně 30 miliard USD do úplného a osobního vlastnictví králi Maha
Vajiralongkornovi
11.12. vojenská vláda ohlásila konání parlamentních voleb na 24.2.2019 a zrušila
zákaz politické činnosti v zemi
TCHAJ-WAN
23.2. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Joseph WU /Jaushieh
Wu/, který složil slib 26.2.
16.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
24.11. po prohraných místních volbách odstoupil předseda vlády Lai Ching-te, ale
prezidentka ji odmítla
TOGO
19.2. zahájeny rozhovory vlády s opozicí o ukončení politické krize, které
zprostředkují prezidenti Ghany a Guineje
23.3. obnoveny rozhovory o ukončení politické krize, které mezi vládou a opozicí
zprostředkuje ghanský prezident Akufo-Addo
20.12. odložené parlamentní volby do Národního shromáždění s 91 členem se konaly
za účasti 59,25 % oprávněných voličů
TOKELAU
5.3.
hlavou vlády (Ulu o Tokelau) se stal Afega GAUALOFA
V/2018 úřad správce novozélandské vlády nastoupil David Ross ARDERN
TONGA
4.1.
král svým dekretem potvrdil volbu lorda FAKAFANUA předsedou
Zákonodárného shromáždění Fale Alea
5.1.
král jmenoval novou vládu premiéra ´Akilisi Pohivy, která se složením slibu
18.1. ujala vlády (MZV dosud nebyl jmenován)
20.1. rezort ministra zahraničí převzal předseda vlády Samiuela ´Akilisi POHIVA
TRINIDAD A TOBAGO
19.1. poté, co jí nominovala vláda a opozice tento návrh podpořila, stejně jako
volební kolegium sestávající z deseti senátorů, 12 poslanců a předsedkyně
Poslanecké sněmovny v tajném hlasování, vyhlásila předsedkyně Poslanecké
sněmovny Bridgid Annissette-George novou prezidentkou Dr. Paulu-Mae
WEEKES-ovou (inaugurace 19.3.)
5.8.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

TUNISKO
27.3. parlament rozhodl o ukončení činnosti Komise pravdy a důstojnosti, která
vyšetřovala zločiny 60 let trvající diktatury v zemi, které vedly k tzv. arabskému
jaru
TURECKO
18.4. prezident vyhlásil předčasné parlamentní a prezidentské volby na 24.6., tedy
téměř 18 měsíců před řádným termínem
24.6. v předčasných parlamentních volbách do rozšířeného Velkého národního
shromáždění Turecka se 600 členy se zúčastnilo 86,22 % oprávněných voličů
24.6. předčasné prezidentské volby skončily vítězstvím dosavadního prezidenta
Recepa Tayyiba ERDOĞAN-a, který za volební účasti 86,22 % získal podporu
52,59 % voličů (inaugurace 9.7.); na dalších místech se umístili Muharrem Ince
(30,64 %), Selahattin Demirtaş (8,40 %), Meral Akşener (7,29 %), Temel
Karamollaoğlu (0,89 %) a Doğu Perinçek (0,20 %)
9.7.
prezident při své inauguraci jmenoval novou vládu (MZV Mevlüt
ÇAVUŞOĞLU)
12.7. předsedou Velkého národního shromáždění byl zvolen Binali YILDIRIM
18.7. vláda rozhodla o ukončení výjimečného stavu, vyhlášeného před dvěma lety
TURKMENISTÁN
25.3. parlamentní volby do Sněmu se 125 členy se uskutečnily za účasti 91,69 %
oprávněných voličů
30.3. předsedkyní Sněmu byla zvolena Gulšat Sachyjevna MAMMEDOVA
UDMURTSKO
17.8.2017 úřadujícím předsedou vlády jmenován Jaroslav Vladimirovič SEMJONOV,
od 26.9. byl jmenován řádným předsedou vlády
UGANDA
2.1.
prezident Museveni podepsal zákon, který zrušil věkový limit 75 let pro výkon
funkce prezidenta a prodloužil volební období členů parlamentu z pěti na sedm
let
27.7. Ústavní soud schválil ústavní dodatek z prosince 2017, který zrušil věkový limit
75 let pro výkon úřadu prezidenta
UKRAJINA
18.1. hlasy 280 z 351 přítomných poslanců přijala Nejvyšší rada zákon o reintegraci
Donbasu, který stanoví podmínky pro zajištění státní svrchovanosti v oblasti a
definuje Doněckou a Luhanskou oblast ovládané separatisty za území „dočasně
okupované Ruskem“; zákon se tak staví proti minským mírovým dohodám z r.
2015 a ohrožuje příměří mezi oběma bojujícími stranami
26.11. v souvislosti s vyprovokovaným konfliktem v Kerčském průlivu vyhlásila
Nejvyšší rada poměrem hlasů 276:30 při jedné abstenci na dobu 30 dní válečný
stav v oblastech při Černém a Azovském moři
26.12. skončil válečný stav ve vybraných 10 oblastech podél pobřeží Azovského a
Černého moře a při hranicích s Ruskem, Běloruskem a Moldavskem

27.12. vládní vyjednávač Jevhen Marčuk oznámil, že od 29.12. začne na Donbasu
platit nové vánoční a novoroční příměří mezi Ukrajinou a separatistickými
republikami v Doněcku a Luhansku
URUGUAY
1.3.
úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 28.2.2019 nastoupil Jorge GANDINI
USA
24.1. Senát potvrdil poměrem hlasů 84:13 novým guvernérem Federálního
rezervního systému Jerome Hayden „Jay“ POWELL-a , kterého do funkce 2.11.
navrhl prezident Trump (funkce se ujme 3.2.)
24.1. poměrem hlasů 55:43 schválil Senát jmenování Alexandera Michaela AZAR-a
II. ministrem zdravotnictví a sociálních služeb (do úřadu nastoupil 29.1.)
13.3. novým ministrem zahraničí jmenoval prezident Michaela Richarda POMPEO,
kterého ve funkci ředitele CIA vystřídá Gina Cheri HASPEL-ová
23.3. prezident jmenoval svým poradcem pro otázky národní bezpečnosti a
tajemníkem Rady národní bezpečnosti Johna Roberta BOLTON-a, který k 9.4.
vystřídá generála Herberta R. McMastera
28.3. prezident oznámil demisi ministra pro záležitosti veteránů Davida Shulkina a na
jeho místo jmenoval kontradmirála Dr. Ronny Lynn JACKSON-a; do jeho
potvrzení Senátem bude ministerstvo řídit Robert Leon WILKIE Jr.
1.4.
úřadujícím ministrem zahraničí se stal John Joseph SULLIVAN
26.4. Senát schválil poměrem hlasů 57:42 návrh na jmenování Michaele Richarda
Pompea ministrem zahraničí (složením slibu se ujal funkce téhož dne),
úřadující ředitelkou CIA se stala Gina Haspelová; svou kandidaturu na funkci
ministra pro záležitosti veteránů na druhé straně stáhl Ronny L. Jackson
17.5. Senát schválil poměrem hlasů 54:45 nominaci Giny Haspelové na funkci
ředitelky CIA (21.5. složila slib a ujala se funkce)
31.5. Sbor náčelníků štábů nahradil dosavadní Tichomořské velitelství (US Pacific
Command) Indicko-tichomořským velitelstvím (US Indo-Pacific Command)
13.6. v Kalifornii bylo oznámeno, že petice pro konání referenda o rozdělení státu na
tři menší získala 402.468 podpisů, což přesahuje zákonný požadavek na
400.000 podpisů, a tak se může referendum uskutečnit při parlamentních
volbách v listopadu; návrh zahrnuje vyčlenění tzv. Severní Kalifornie (území
Kalifornské zátoky a Sacramenta) a tzv. Jižní Kalifornie (území od San Diega k
Fresnu) s tím, že „zbytkovou“ Kalifornii by pak tvořilo území kolem Los
Angeles až do Monterey; pokud referendum uspěje, bude to poprvé od r. 1863,
kdy se Západní Virginie odtrhla od Virginie
5.7.
odstoupil správce Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Scott Pruitt,
vyšetřovaný z korupce a zneužívání úřadu; úřadujícím správcem se stal od 9.7.
jeho zástupce Andrew WHEELER
23.7. poměrem hlasů 86:9 potvrdil Senát do funkce ministra pro záležitosti veteránů
Roberta Leona Wilkieho, Jr.
9.10. svou demisi ke konci roku ohlásila velvyslankyně u OSN Nikki Haleyová
6.11. v parlamentních volbách do Sněmovny reprezentantů se 435 člen a do třetiny
Senátu (35 mandátů) se zúčastnilo 50,3 % registrovaných voličů; do 2. kola
27.11. jdou volby mandát na senátora za stát Mississippi
7.11. prezident odvolal z funkce generálního prokurátora (ministra spravedlnosti)
Jeffa Sessionse, úřadujícím ministrem se stal vedoucí jeho štábu Matthew G.
WHITAKER

11.11. s ohledem na skutečnost, že oba vedoucí kandidáty na úřad guvernéra či
senátora dělí méně než 0,50 % odevzdaných hlasů, nařídil státní tajemník
Floridy Ken Detzner v souladu se zákonem přepočet odevzdaných hlasů pro
Andrewa Gilluma (D) a Rona DeSantise (R) v hlasování o úřad guvernéra
(rozdíl činí 0,41 %), resp. pro Williama Nelsona (D) a Ricka Scotta (R) v
hlasování o úřad senátora (rozdíl 0,15 %), a to vždy ve prospěch kandidáta
Republikánské strany
14.11. guvernér Floridy a uchazeč o místo senátora Rick Scott (R) odmítl potvrdit
výsledky voleb ve svém státě poté, co jeho rival a dosavadní senátor Bill Nelson
13.11. požádal o prodloužení lhůty pro přepočet hlasů v celém státě, stanovené
do 15.11.
17.11. demokratický kandidát na úřad guvernéra Floridy Gillum opakovaně uznal svou
porážku i po provedeném přepočtu odevzdaných hlasů
18.11. demokratický senátor Nelson uznal vítězství dosavadního floridského guvernéra
Ricka Scotta v boji o senátorský post i poté, co přepočet hlasů potvrdil vedení
Scotta o 10 tisíc hlasů v souboji 8,19 milionu floridských voličů
7.12. prezident nominoval na úřad ministra spravedlnosti Williama Pelhama BARR-a
a představitelkou USA v OSN Heather NAUERT-ovou
8.12. prezident odvolal personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho k 31.12.2018 a
současně jmenoval předsedou Sboru náčelníků štábů generála Marka Alexandra
MILLEY-e, dosavadního náčelníka Štábu armády
14.12. úřadujícím personálním šéfem Bílého domu jmenoval prezident dosavadního
ředitele Úřadu řízení a rozpočtu Micka MULVANEY-e
15.12. prezident Trump odvolal k 1.1.2019 ministra vnitra Ryana Zinkeho
20.12. pro nesouhlas s prezidentovým rozhodnutím okamžitě stáhnout americké
vojáky ze Sýrie oznámil svou demisi ke konci února 2019 ministr obrany James
Mattis
23.12. prezident Trump oznámil, že úřadujícím ministrem obrany se již od 1.1.2019
stane dosavadní Mattisův náměstek Patrick H. SHANAHAN
nám. MZV pro africké záležitosti Tibor P. NAGY
VATIKÁN
20.5. oznámeno, že papež jmenuje v červnu 14 nových kardinálů
29.6. papež jmenoval 14 nových kardinálů, čímž stoupl jejich počet na 226; z nich je
125 kardinálů do 80 let věku a tak oprávněných volit nového papeže
VELKÁ BRITÁNIE
8.1.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
17.1. Dolní sněmovna schválila poměrem hlasů 324:295 zákon o vystoupení země z
Evropské unie, vč. odluky Británie z unijního práva
19.3. vyjednavači EU a Velké Británie oznámili, že bylo dosaženo zásadní dohody
mezi EU a Velkou Británií o základních podmínkách pro její vystoupení z EU,
a to včetně podmínek pro pobyt občanů EU v Británii po jejím odchodu z EU a
opačně, vyrovnání finančních národů a podmínek vzájemného obchodu (zbývá
vyřešit otázku režimu na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem); přechodné
období po odchodu potrvá od 29.3.2019 do 31.12.2020
18.4. Sněmovna lordů při projednávání zákona o vystoupení země z EU schválila
poměrem 348:225 povinnost vlády vyjednat s Evropskou unií pokračování celní
unie

30.4.

poměrem hlasů 335:244 schválila Sněmovna lordů dodatek k zákonu o
vystoupení země z EU, který dává parlamentu a nikoliv vládě pravomoc
rozhodnout, zda země vystoupí z EU ve smyslu s ní dosažené dohody nebo
nikoliv
9.5.
Sněmovna lordů poměrem hlasů 245:218 podpořila dodatek k zákonu o
vystoupení země z EU, který zemi zavazuje zůstat i po odchodu v r. 2019 v
evropském ekonomickém prostoru
11.6. novým náčelníkem Generálního štábu (pozemních ozbrojených sil) byl
jmenován generál Mark Alexander Popham CARLETON-SMITH
18.6. Sněmovna lordů opět schválila poměrem hlasů 354:235 dodatek k zákonu o
vystoupení země z EU, ve kterém se dává parlamentu konečné slovo o dalším
postupu v případě, když se vládě do 21.1.2019 nepodaří uzavřít konečnou
dohodu s EU o odchodu země z unie
20.6. Dolní sněmovna poměrem hlasů 319:303 schválila vládní návrh zákona o
vystoupení země z EU, který mj. dává parlamentu významný vliv při
schvalování dohody, kterou vláda o podmínkách vystoupení dojedná s EU
26.6. královna podepsala zákon o vystoupení země z EU, čímž tento nabyl účinnosti
9.7.
odstoupil ministr zahraničí Boris Johnson, jeho nástupcem se stal Jeremy
Richard Streynsham HUNT
3.9.
u Mezinárodního soudního dvora v Haagu zahájeno slyšení ve věci stížnosti
Mauricia vůči Velké Británii na územní spor o Čagoské ostrovy, který trvá od r.
1965, kdy Velká Británie oddělila od své tehdejší kolonie Mauricia Čagoské
ostrovy, které zahrnula do Britského indicko-oceánského území (BIOT), s tím,
že ostrovu poskytne nezávislost
14.11. vláda schválila návrh dohody s EU o podmínkách vystoupení Velké Británie z
unie
VENEZUELA
5.1.
novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Omar Enrique
BARBOZA GUTIÉRREZ
23.1. Ústavodárné shromáždění jednomyslně rozhodlo, aby se do 30.4. konaly
předčasné prezidentské volby, v nichž bude současný prezident obhajovat svůj
šestiletý mandát; konečný termín voleb stanoví Národní volební rada
7.2.
Národní volební rada stanovila datum prezidentských voleb na kompromisní
termín 22.4., dohodnutý mezi vládou a opozicí na rozhovorech v Dominikánské
republice; dohody o změně volebního zákona ve smyslu požadavku opozice na
větší transparentnosti volebního procesu však dosaženo nebylo (registrace
kandidátů začne 24.-26.2.)
21.2. prezident navrhl spojit předčasné prezidentské volby s volbami dalšími, které
by znamenaly demokratickou obrodu země; Ústavodárnému shromáždění proto
navrhne společné konání prezidentských, parlamentních, státních a obecných
voleb v jednom termínu
28.2. opoziční strana Demokratická jednota vyloučila ze svých řad bývalého
guvernéra státu Lara Henri Falcóna, který ohlásil kandidaturu na úřad
prezidenta v dubnových volbách, které jeho dosavadní strana bojkotuje
1.3.
Národní volební rada rozhodla o odložení termínu prezidentských voleb z 22.4.
na 20.5., jak požadovala dohoda, uzavřená mezi vládou a několika opozičními
stranami, které chtějí postavit své kandidáty
20.5. prezidentské volby za účasti 46,1 % oprávněných voličů vyhrál znovu Nicolás
MADURO MOROS, který získal 67,7 % (inaugurace 27.6.); na dalších místech

3.6.
13.6.
14.6.
19.6.

se umístili Henri Falcón Fuentes (21,2 %), Javier Alejandro Bertucci Carrero
(10,8 %) a Reinaldo José Quijada Cervoni (0,4 %)
vláda nařídila propuštění celkem 79 aktivistů a politiků opozice jako gesto
dobré vůle a usmíření po vyhraných prezidentských volbách
vláda propustila dalších 43 přívrženců opozice, zadržovaných pro podezření ze
spáchání trestných činů politického charakteru
prezident jmenoval při rekonstrukci vlády novou výkonnou viceprezidentkou
dosavadní předsedkyni Ústavodárného shromáždění Delcy Eloínu
RODRÍGUEZ GÓMEZ
novým předsedou Ústavodárného shromáždění byl zvolen Diosdado CABELLO
RONDÓN

VIETNAM
21.9. zemřel prezident Tran Dai Quang, úřadujícím prezidentem se stal dosavadní
viceprezident Dang Thi Ngoc Thinh
23.10. novým prezidentem zvolilo Národní shromáždění poměrem hlasů 476:1
Nguyen Phu Trong-a, který téhož dne složil slib
VÝCHODNÍ TIMOR
26.1. prezident rozpustil parlament a nařídil nové volby poté, co vláda premiéra
Alkatiriho nebyla schopna zajistit si parlamentní podporu svého programu
7.3.
po jednání Mezinárodního arbitrážního soudu v sídle OSN podepsaly vlády
Východního Timoru a Austrálie dohodu o stálé námořní hranici mezi
pobřežními vodami obou zemí; dohoda vyřešila od r. 2002 trvající spor o práva
na využití zásob ropy a zemního plynu v šelfových vodách v souladu s
Konvencí OSN o mořském právu (UNCLOS)
12.5. předčasné parlamentní volby do Národního parlamentu se 65 členy se konaly za
účasti 86,16 % oprávněných voličů
13.6. předsedou Národního parlamentu byl zvolen Arão Noé de Jesús da Costa
AMARAL
20.6. s účinností od 22.6. jmenoval prezident Taura Matana RUAK-a předsedou
vlády
22.6. prezident jmenoval pouze část kabinetu navrženého premiérem (MZV Dionísio
BABO)
27.7. Národní parlament podpořil poměrem hlasů 36:25 politický program nové
vlády premiéra Ruaka
WAKE
18.2. guvernérem byl jmenován Thomas E. AYERS
WALES
11.12. odstoupil první ministr Carwyn Jones
12.12. novým prvním ministrem byl zvolen Mark DRAKEFORD, který získal 30
hlasů, zatímco Paul Davies 12 hlasů a Adam Price 9 hlasů; nově zvolený první
ministr svůj úřad nastoupil 13.12.
WALLIS A FUTUNA
5.2.
delegátem na Futuně se stal Jean-François BOUTIN

30.8. předsedou vlády království Tu´a (Alo) se do 19.12. stal Tiafoi Petelo
LELEIVAI
29.11. vládcem království Tu´a (Alo) se stal Tu´i Agaifo Lino LELEIVAI
19.12. s účinností od 10.1.2019 úřad vrchního správce nastoupil Thiérry QUEFFELEC
28.12. úřadujícím vrchním správcem se stal Christophe LOTIGIÉ
ZAMBIE
3.1.
na protest proti neschopnosti vlády bojovat s korupcí a hamižností odstoupil
ministr zahraničí Harry Kalaba a vyzval vládnoucí Vlasteneckou frontu k
návratu ke svým ideologickým kořenům, požadujícím boj s chudobou
8.1.
novým ministrem zahraničí byl jmenován a ustaven Anthony Mumba Joseph
MALANJI
14.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
22.3. třetina poslanců Národního shromáždění, především z řad opoziční Sjednocené
strany národního rozvoje (UPND), navrhla odvolat z funkce prezidenta Edgara
Lungu z důvodu jeho neschopnosti vykonávat úřad kvůli zdravotním potížím,
jakož i nařčení z korupce; k sesazení je třeba dvoutřetinová většina poslanců
7.12. Ústavní soud nařídil, že prezident Lungu může kandidovat na úřad znovu v r.
2021, protože ústavní limit dvou funkčních období nebyl naplněn, když funkci
prezidenta vykonával po dobu jednoho roku a šesti měsíců po smrti svého
předchůdce Michael Sata
ZÁPADNÍ SAHARA
4.2.
prezident Ghalí jmenoval novým předsedou vlády Mohameda Wali AKEIK-a
27.4. RB OSN schválila rezoluci č. 2414 (2018), kterou prodlužuje mandát mise
OSN MINURSO do 31.10.2018
31.10. RB OSN schválila rezoluci č. 2440 (2018), kterou prodlužuje mandát mise
OSN MINURSO do 30.4.2019
6.12. vyslanec OSN pro Západní Saharu Horst Koehler v Ženevě potvrdil, že jak
marocká vláda, tak osvobozenecká fronta Polisario souhlasí s dalším kolem
jednání o mírovém řešení sporu začátkem příštího roku; šlo by o první takové
jednání od posledního setkání obou stran v r. 2012
ZIMBABWE
30.11.2017
prezident Mnangagwa jmenoval novou vládu (MZV Sibusiso MOYO)
21.5. jak oznámila generální tajemnice Commonwealthu Patricia Scotlandová, po 15
letech od odchodu země ze Společenství národů požádala 15.5. vláda o
znovupřijetí do této organizace
26.6. dohodu o zachování smíru před všeobecnými volbami 30.7. podepsali zástupci
politických stran a jednotlivých kandidátů na úřad prezidenta
30.7. v prezidentských volbách zvítězil Emmerson Dambudzo MNANGAGWA s
50,8 % odevzdaných hlasů (inaugurace 12.8.), na dalších místech se
umístili
Nelson Chamisa (44,3 %), Thokozani Khuphe (0,9 %), Joseph
Makamba Busha
(0,4 %) Evaristo Chikanga (0,3 %), Nkosana Moyo (0,3 %),
Joice „Teurai- Ropa“ Mujuru (0,3 %), Hlabangana Kwanele (0,2 %), Peter Gava (0,1
%),
Blessing Kasiyamhuru (0,1 %), Lovemore Madhuku (0,1 %), Elton Steers
Mangoma (0,1 %), Noah Ngoni Manyika (0,1 %), Divine Mhambi (0,1 %),
Brian Mteki (0,1 %), William Mugadza (0,1 %), Peter Munyanduri (0,1 %),
Ambrose Mutinhiri (0,1 %), Daniel Shumba (0,1 %), Peter Wilson (0,1 %),
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22.8.

7.9.
11.9.

Timothy Chiguvare (< 0,1 %), Melbah Dzepasi (< 0,1 %) a Violet Mariyacha
(< 0,1 %); volební účast dosáhla 70 % registrovaných voličů
parlamentní volby do Národního shromáždění s 210 členy a Senátu s 80 členy
proběhly za volební účasti 70 %
poražený kandidát opozice Nelson Chamisa odmítl oficiální výsledky
prezidentských voleb, které 2.8. zveřejnila Zimbabwská volební komise (ZEC),
jako zmanipulované a žádá o jejich verifikování politickými stranami; jeho
politické hnutí Aliance-Hnutí za demokratickou změnu (MDC-A) podá oficiální
stížnost k soudu do sedmi dní, jak stanoví volební zákon
politická strana opozičního prezidentského kandidáta Chamisy MDC-A podala
úřední stížnost k Ústavnímu soudu na průběh voleb a proti jejich výsledkům;
Ústavní soud musí do 14 dní rozhodnout a odložil proto inauguraci nové hlavy
státu plánovanou na 12.8.
vládnoucí strana ZANU-PF podala Ústavnímu soudu protest proti stížnosti
opoziční MDC-A na průběh a výsledky prezidentských voleb
Ústavní soud zahájil slyšení ve věci odvolání proti výsledkům prezidentských
voleb 30.7. a dne 24.8. stížnost na možné volební podvody jednomyslně zamítl,
jakož i potvrdil vítězství dosavadního prezidenta (odložená inaugurace na další
funkční období se konala 26.8.)
prezident oznámil složení nové vlády (MZV Sibusiso MOYO)
předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Jacob Francis
MUDENDA, předsedkyní Senátu pak nově Mabel M. CHINOMONA

EVROPSKÁ UNIE
19.3. vyjednavači EU a Velké Británie oznámili, že bylo dosaženo zásadní dohody
mezi EU a Velkou Británií o základních podmínkách pro její vystoupení z EU,
a to včetně podmínek pro pobyt občanů EU v Británii po jejím odchodu z EU a
opačně, vyrovnání finančních národů a podmínek vzájemného obchodu (zbývá
vyřešit otázku režimu na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem); přechodné
období po odchodu potrvá od 29.3.2019 do 31.12.2020
20.3. Rada EU rozhodla o konání voleb do Evropského parlamentu, počet jehož členů
bude z důvodu odchodu Velké Británie redukován ze 751 na 705; volby se
budou konat ve dnech 23.-26.5.
17.4. Evropská komise doporučila členským zemím zahájit přístupové rozhovory s
Makedonií a Albánií
29.6. dvoudenní summit v Bruselu rozhodl o rozdělování migrantů z Itálie a Řecka
po ostatních zemích EU na výlučně dobrovolné bázi a o otevření uzavřených
migračních center mimo hranice EU, kde se bude rozhodovat o udělení azylu,
popř. návratu migrantů do země původu
25.11. mimořádný summit hlav států a vlád potvrdil text dohody o odchodu Velké
Británie z EU
NATO
30.6. novým předsedou Vojenského výboru se stal britský vrchní letecký maršál Sir
Stuart William PEACH
11.7. summit členských států rozhodl o přizvání Makedonie k jednání o jejím vstupu
do aliance
4.3.2019

