
ZMĚNY  A  DOPLŇKY  ZA  ROK  2000 

 

ABCHÁZSKO 

11.7. předseda vlády Vjačeslav Cugba podepsal se státním ministrem Gruzie Giou 

Arsenišvilim protokol o stabilizaci poměrů 

 

ALBÁNIE 

7.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

4.9. velitelem pozemních sil jmenován brigádní generál Kostaq KAROLI 

15.9. novým náčelníkem generálního štábu jmenován brigádní generál Pellumb 

QAZIMI 

 

ALŽÍRSKO 

25.8. odstoupil MP Ahmad Benbitúr  

26.8. novým předsedou vlády jmenován Ali BENFLIS, který téhož dne navrhl novou 

vládu (MZV Abdelaziz BELKHADEM) 

27.8. vláda jmenována prezidentem republiky 

 

AMERICKÁ SAMOA 

7.11. v guvernérských volbách opět zvolen Tauese SUNIA 

 

ANGUILLA 

18.1. oznámeno konání voleb v květnu 2000 

29.1. novým guvernérem se stal Peter JOHNSTONE 

3.3. volby do Poslanecké sněmovny s 11 členy 

6.3. novým hlavním ministrem se stal Osbourne FLEMING 

 

ANJOUAN   

27.1. vyhlášeny výsledky referenda, ve kterém se 94,47 % voličů vyslovilo proti 

dohodě z Antananariva z dubna 1999 

27.8. uzavřena dohoda mezi federální vládou a vzbouřenci na Anjouanu o vytvoření 

decentralizovaného komorského státu (za Anjouan podepsal pplk. Said Abeid 

Abderemane) 

 

ARGENTINA 

7.10. odstoupil viceprezident Carlos ALVAREZ 

 

ARMÉNIE 

23.2. jmenována nová vláda (MP Aram SARGISJAN, MZV Vardan OSKAŇAN) 

2.5. prezident odvolal předsedu vlády Arama Sargisjana a jeho vládu 

11.5. novým předsedou vlády jmenován Andranik MARKARJAN 

20.5. jmenována nová vláda (MZV Vardan OSKAŇAN), schválena parlamentem 9.6. 

 

ÁZERBAJDŽÁN 

5.11. parlamentní volby do Národního shromáždění (125 čl.) 

 

BANGLADÉŠ 

20.6. 360 opozičních  poslanců skončilo bojkot práce Národního shromáždění 

 

 



BĚLORUSKO 

26.1. nabyla účinnosti smlouva z prosince 1999 a prezident Alexandr Lukašenko byl 

jmenován předsedou Nejvyšší státní rady Svazového státu Ruska a Běloruska 

18.2. odvolán předseda vlády Sjargej Linh a novým jmenován Uladzimir JARMOŠIN 

14.3. Poslanecká sněmovna schválila Uladzimira Jarmošina novým předsedou vlády 

15.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 110 členy 

21.11. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Vadzim PAPOV 

27.11. odvolán MZV Ural Latypav a novým jmenován Michail CHVASTOV 

 

BOLÍVIE 

25.4. prezident Hugo Banzer Suárez sestavil novou vládu (MZV Javier MURILLO) 

 

BOSNA A HERCEGOVINA 

9.2. upravena struktura federální vlády, kde se budou ve funkci předsedy střídat po 8 

měsících zástupci všech tří entit 

14.2. předsedou prezídia se na následujících 8 měsíců stal Alija IZETBEGOVIĆ 

12.-13.4. parlament schválil ústavní změnu, kterou se zavádí pouze jeden předseda 

vlády a posiluje role rady ministrů (rozšiřuje se počet jejích členů a zavádí 

princip rotace po 8 měsících) 

26.4. na úřad předsedy vlády nominován předsednictvem Tihomir Gligorić, který měl 

nahradit ve funkci Edhema Bićakćiće (8.5. ho parlament neschválil) 

22.5. na úřad předsedy vlády nominován Spasoje Tuševljak (29.5. vyjádřilo vedení 

Sněmovny reprezentantů souhlas s nominací) 

6.6. novým předsedou federální vlády zvolen Spasoje TUŠEVLJAK 

22.6. ustavena nová vláda (MZV Jadranko PRLIĆ) 

14.10. funkci předsedy prezídia nastoupil Živko RADIŠIĆ 

11.11.  parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů (42 čl.) a Sněmovny národů (15 

čl.) 

 

FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY 

11.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny federace (140 čl.) 

 

REPUBLIKA  SRBSKÁ  BOSNA A HERCEGOVINA 

7.9. Skupština vyslovila nedůvěru vládě Milorada Dodika (vláda odmítla hlasování 

a rozhodla, že zůstane ve funkci do voleb v listopadu 2000 

11.11.  parlamentní volby do Národního shromáždění (83 čl.) 

11.11. v prezidentských volbách zvolen Mirko ŠAROVIĆ (vyhlášen 23.11.) 

16.12. úřad nastoupil prezident Mirko Šarović 

20.12. novým předsedou vlády jmenován Mladen IVANIĆ  

 

BOTSWANA 

1.9. změny ve vládě, kde se novým viceprezidentem stal generálporučík Seretse 

Khama Ian KHAMA 

 

BRAZÍLIE 

Zákonodárná moc: Národní kongres (Congresso Nacional), sestávající 

z Federálního senátu (Senado Federal,  António Carlos 

MAGALHĂES) s 81 členem a  Poslanecké sněmovny (Cámara 

dos Diputados, Michel TEMER) s 513 členy 

 



 

BURKINA FASO 

6.11. rezignovala vláda Kadré Désiré Ouédraoga 

7.11. novým předsedou vlády jmenován Paramanga Ernest YOLI 

12.11. jmenována nová vláda (MZV Youssouf OUÉDRAOGO) 

 

BURUNDI 

11.1. změny ve vládě (MZV zůstává) 

28.8. v Arushe podepsána mírová dohoda o ukončení občanské války mezi Huty a 

Tutsii 

 

ČAD 

30.8. změny ve vládě (MP Negoum Yamassoum a MZV Mahamat Saleh Annadif 

zůstávají) 

 

ČEČENSKO 

6.2. hlavní město Groznyj obsazeno ruskými vojsky 

7.2. zmocněnec ruské vlády pro Čečensko Nikolaj Košman vyhlásil prozatímní 

metropolí země Gudermes 

8.6. dočasně zavedena přímá prezidentská správa, vládní zmocněnec Nikolaj 

Košman odvolán z funkce  

12.6. zástupcem prezidenta Ruské federace a správcem Čečenska jmenován muftí 

Achmed KADYROV (nástup 20.6.) 

20.8. doplňující volby do Státní dumy Ruské federace 

3.9. oznámeno, že v ruském vězení zemřel předseda parlamentu Ruslan 

Alichadžijev 

 

ČERNÁ HORA 

Zákonodárná moc: Shromáždění republiky (Skupština republike, Svetozar 

MAROVIĆ) s 85 členy 

23.12.99 odstoupil MZV Branko PEROVIĆ, novým jmenován Branko LUKOVAC 

8.7. parlament odmítl změny ústavy, schválené jugoslávským parlamentem 6.7. 

 

ČESKO 

9.2.  novými ministrem zdravotnictví byl jmenován prof. dr. Bohumil FIŠER 

23.3.  odvolán ministr bez portfeje Jaroslav Bašta a jeho nástupcem jmenován ing. 

Karel BŘEZINA 

1.4. do funkce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy nastoupil ing. Petr KARAS 

4.4.  přijata demise ministra vnitra Václava Grulicha, novým jmenován mgr. Stanislav 

Gross 

26.4. odvoláni ministři dopravy a spojů Antonín Peltrám a pro místní rozvoj Jaromír 

Císař, na jejich místo jmenováni ing. Jaromír SCHLING a ing. Petr LACHNIT, 

CSc. 

30.9. z funkce ministra spravedlnosti odstoupil dr. Otakar Motejl 

16.10. ministrem spravedlnosti jmenován místopředseda vlády JUDr. Pavel 

RYCHETSKÝ 

31.10. guvernér České národní banky ing. Josef Tošovský podal demisi k 1.12.2000 

 12.11. volby do třetiny Senátu (27 míst) a do krajských zastupitelstev 

19.11. II. kolo voleb do Senátu 



29.11. novým guvernérem České národní banky jmenován doc. Ing. Zdeněk TŮMA,    

CSc. (nástup 1.12.) 

11.12. veřejným ochráncem práv (ombudsmanem) zvolen JUDr. Otakar MOTEJL 

19.12. předsedou Senátu zvolen doc. PhDr. Petr PITHART 

předseda Konfederace průmyslových svazů ČR Jan WIESNER, prezident Svazu 

českých a moravských výrobních družstev  

 

DÁNSKO 

20.12. odstoupil ministr zahraničí Niels H. Pedersen 

21.12. při rozsáhlých změnách ve vládě jmenován novým ministrem zahraničí Mogens 

LYKKETOFT 

 

DOMINIKA 

31.1. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (32 čl.) 

3.2. novým předsedou vlády jmenován Rosie DOUGLAS, který sestavil vládu, v níž 

vykonává i funkci ministra zahraničí 

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

16.5. prezidentem republiky zvolen v I. kole voleb  Hipólito MEJÍA 

16.8. nastoupil nový prezident i jeho vláda (MZV Hugo TOLENTINO DIPP) 

 

EGYPT 

Zákonodárná moc: Lidové shromáždění (Majlis ash ´Shaab, Dr. Ahmad Fathi 

SOROUR) se 454 členy a Poradní rada (Majlis ash-Shura, 

Mustafa Kamál HILMÍ) s 210 členy 

17.9. prezident oznámil konání voleb do Lidového shromáždění po 18.10.2000 

18.10. I. kolem začaly volby do Lidového shromáždění (454 čl.) 

15.11. III. kolo voleb do Lidového shromáždění 

 

EKVÁDOR 

21.1. svržen prezident Jamil Mahaud Witt  

22.1. po neúspěšném pokusu velitele ozbrojených sil generála Carlose Mendozy 

instalovat vojensko-civilní juntu národní spásy (plk. Lucio GUTIÉREZ, 

Antonio VARGAS a Carlos SOLÓRZANO) bylo rozhodnuto o ustavení 

prezidenta ústavní cestou; úřadujícím prezidentem prohlášen 22.1. 

viceprezident Gustavo NOBOA BEJARANO (úřad nastoupil 23.1.) 

26.1. Národní kongres zvolil novým prezidentem republiky Gustava Nobou Bejarana 

27.1. novým viceprezidentem byl zvolen Pedro PINTO RUBIANES 

II/00 jmenována nová vláda (MZV Heinz MUELLER) 

29.8. novým předsedou Národního kongresu byl zvolen Hugo QUEVEDO 

 

ERITREA 

3.6. obnoveny boje s Etiopií (příměří uzavřeno 11.6.) 

16.6. podepsána mírová dohoda s Etiopií 

12.12. v Alžíru podepsali prezident Issayas Afewerki a ministerský předseda Meles 

Zenawi mírovou dohodu Eritreje s Etiopií  

 

ESTONSKO 

21.9. parlament jmenoval novým velitelem ozbrojených sil kontraadmirál Tarmo 

KOUTSE 



 

ETIOPIE 

14.5. parlamentní volby do Rady lidových zástupců (547 čl.) a Rady federace (110 

čl.) 

31.5. vláda oznámila ukončení vojenských operací proti Eritreji, které zahájila 12.5. 

3.6. obnoveny boje s Eritreou (příměří uzavřeno 11.6.) 

16.6. ministři zahraničí Etiopie Seyoum Mesfin a Eritreje Haile Woldetensae 

podepsali v Alžíru mírovou smlouvu 

12.12. podepsána mírová dohoda s Eritreou v Alžíru 

 

FIDŽI 

19.5. vzbouřenci svržena vláda Mahéndry Chaudhryho, její předseda a 35 poslanců 

vzato za rukojmí a jmenována vzdorovláda v čele s Ratu Timoci SILATOLU, 

vzbouřenci prohlásili ústavu za neplatnou 

19.5. prezident Mara vyhlásil mimořádný stav 

20.5. vůdce povstalců George SPEIGHT se prohlásil novým předsedou vlády 

23.5. Velká rada náčelníků se vyslovila proti převratu 

27.5. prezident odvolal pod tlakem vzbouřenců vládu Mahéndry Chaudhryho 

29.5. odstoupil prezident Mara a velitel ozbrojených sil komodor Frank J.V. 

BAINIMARAMA vytvořil vojenskou vládu, která vyhlásil výjimečný stav 

30.5. vytvořena nová civilní vláda (MP Ratu Epeli NAILATIKAU) – 31.5. 

jmenováni nové vlády zrušeno 

3.7. komodor Frank J.V. Bainimarama ohlásil vytvoření přechodné vlády v čele 

s MP Laisenia QARASE-m 

10.7. podepsána dohoda o propuštění zadržených členů vlády Mahéndry Chaudhryho 

za plnou amnestii pro vzbouřence 

13.7. Velká rada náčelníků zvolila prezidentem Ratu Josefa ILOILO-a (úřad nastoupil 

18.7.) 

18.7. nastoupivší prezident Iloilo potvrdil jmenování nové vlády Laisenii Qaraseho 

28.7. po revokaci dohody z 10.7. dne 24.7. složila slib nová vláda (MP Laisenia 

QARASE, MZV Kaliopate TAVOLA) 

 

FILIPÍNY 

13.11. Poslanecká sněmovna přijala rezoluci o postavení prezidenta Estrady před 

Senát, který by jej odvolal v případě prokázání obvinění z korupce 

7.12. Senát zahájil proces sesazení prezidenta Estrady 

 

FINSKO 

Zákonodárná moc: Sněm (Eduskunta-Riksdag, Riitta UOSUKAINEN) s 200 členy 

16.1. 1. kolo prezidentských voleb (Tarja Halonen, Esko Aho) 

6.2. ve 2. kole zvolena prezidentkou republiky Tarja HALONEN-ARAJAERVI 

(nástup 1.3.) 

1.3. úřad MZV nastoupil Erkki TUOMIOJA 

 

FRANCIE 

27.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají, ministr financí, hospodářství a průmyslu 

Laurent FABIUS, ministr školství Jack LANG, ministryně kultury Catherine 

TASCA a ministr reformy státní správy Michel SAPIN) 

29.3. novým předsedou Národního shromáždění zvolen Raymond FORNI 



7.6.  vláda schválila ústavní změnu o zkrácení mandátu prezidenta na 5 let (20.6. ji 

přijalo Národní shromáždění) 

VII/00 poslanci korsického parlamentu schválili přijetí částečných legislativních 

pravomocí od r. 2004  

29.8. odstoupil ministr vnitra J.P. Chevénement, novým jmenován Daniel VAILLANT 

24.9. v referendum schválilo 73,5 % voličů změnu ústavy o zkrácení funkčního období 

prezidenta republiky 

státní tajemník pro průmysl Christian PIERRET, státní ministryně zdravotnictví 

 Dominique GILLOT 

velitel pozemních ozbrojených sil generál Yves CRENE  

 

GAGAUZSKO 

Zákonodárná moc: Lidové shromáždění (Halk Topluşu, Michail KENDIGELAN) 

s 35 členy 

 

GHANA 

10.1. změny ve vládě (MZV zůstává) 

7.12. volby do Parlamentu (200 čl.) a první kolo prezidentských voleb (John Kufuor a 

John Mills) 

28.12. ve II. kole prezidentských voleb byl prezidentem zvolen John KUFUOR (nástup 

7.1.2001) 

 

GIBRALTAR 

10.2. volby do Poslanecké sněmovny (17 čl.), předsedou vlády zůstává Peter 

CARUANA 

II/00 bylo oznámeno, že v dubnu nastoupí úřad guvernéra David DURIE 

 

GRUZIE 

9.4. prezidentem na druhé funkční období zvolen Eduard ŠEVARDNADZE 

(inaugurován 30.4.)- dalšími kandidáty Aslan Abašidze, Džumber Patiašvili 

1.5. odstoupila vláda Važi Lortkipanidzeho 

5.5. novým státním ministrem (předsedou vlády) jmenován  Gia ARSENIŠVILI 

14.5. jmenována nová vláda (MZV zůstává Irakli Menagarišvili) 

 

GUATEMALA 

14.1. nástup nového prezidenta Portilla a jeho vlády (viceprezident Juan Francisco 

REYES LÓPEZ, MZV Gabriel ORELLANA) 

14.1. předsedou Kongresu zvolen José Efraín RÍOS MONTT 

 

GUINEA 

7.6. novou ministryní zahraničí jmenována Camara Hadja Mawa BANGOURA 

10.11. prezidentský dekret odsunul na neurčito parlamentní volby, plánované na 

26.11.2000 

 

GUINEA - BISSAU 

16.1. ve 2. kole prezidentských voleb zvolen Koumba YALLA (úřad převzal 17.2.) 

25.1. novým předsedou vlády jmenován Caetano N´TCHAMA 

19.2. jmenována nová vláda (MZV Yaia DJALLO) 

 

 



HAITI 

11.4.  dosaženo dohody prezidenta republiky s Prozatímní volební radou o konání 

parlamentních voleb 2.5. (1. kolo) a 25.6. (2. kolo) 

21.5. I. kolo parlamentních voleb do Senátu (27 čl.) a Poslanecké sněmovny (83 čl.) 

9.7. II. kolo parlamentních voleb 

20.9. prezidentský dekret stanovil volby do Senátu na 26.11. 

23.a 24.11. obě komory parlamentu potvrdily  Jacquese Edouarda ALEXISE novým 

předsedou vlády 

26.11. novým prezidentem zvolen Jean-Bertrand ARISTIDE 

15.12. poražení účastníci prezidentských voleb vydali Prohlášení z Marlique o 

vytvoření prozatímní vlády před tím, co vítěz voleb Aristide převezme úřad 

7.2.2001 

 

HONGKONG 

10.9. volby do Zákonodárné rady s 60 členy 

 

CHILE 

16.1. ve 2. kole zvolen prezidentem Ricardo LAGOS ESCOBAR, který porazil 

Joaquína Lavína Infantefo (úřad převzal 11.3.2000) 

28.1. ohlášeno složení nové vlády (MZV María SOLEDAD ALVEAR) 

úřadující prezident a ministr vnitra José Miguel INSULZA 

předseda Senátu José Andrés Rafael ZALDÍVAR LARRAÍN 

 

CHAKASKO 

24.12. prezidentem znovu zvolen Alexej Ivanovič LEBEĎ 

 

CHORVATSKO 

3.1. parlamentní volby do Sněmovny poslanců (151 čl.) 

24.1. 1. kolo prezidentských voleb (Stipe Mesić, Dražen Budiša, Mate Granić) 

27.1. ustavena nová vláda (MP Ivica RAČAN, MZV Tonino PICULA) 

2.2. předsedou Saboru a jeho dolní komory zvolen Zlatko TOMČIĆ, který do 18.2. 

vykonával funkci úřadujícího prezidenta 

5.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

7.2. ve II. kole zvolen prezidentem Stjepan MESIĆ (inaugurován 18.2.) 

9.11. Sněmovna poslanců schválila ústavní změny, které přetvářejí zemi 

z prezidentské republiky na parlamentní demokracii 

 

INDIE 

Zákonodárná moc: Parlament (Sansad), sestávající z Rady států (Rajya Sabha) se 

245 členy a Sněmovny lidu (Lok Sabha, Ganti Móhan Čandra 

BALAJOGI) s 545 členy 

17.5. Sněmovna lidu přijala zákon o vytvoření tří nových svazových států – 

JHARKHAND (ze severní části Biháru), UTTARANCHAL (severozápadní roh 

státu Uttarpradéš) a CHATTISGARH (jihovýchodní roh státu Madhjapradéš) 

27.5. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 

26.6. Státní shromáždění státu Džammú a Kašmír přijalo rezoluci o zavedení    

          autonomie 

30.9. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 

30.9. funkce se ujal náčelník GŠ ozbrojených sil generál Sunderrayan   

          PADMANABHAN 



1.11. vytvořen stát Chattisgarh 

9.11. vytvořen stát Uttaranchal 

15.11.vytvořen stát Jharkhand 

 

INDONÉSIE 

Zákonodárná moc: Rada lidových zástupců (Dewan Perwakilan Rakyat, Akbar 

TANDJUNG) s 500 členy 

Lidové poradní shromáždění (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Amien RAIS) s 1000 členů má poradní charakter  

31.5.-4.6. se konal Kongres papuánského lidu, který prohlásil obnovení deklarace           

            nezávislosti z r. 1961; předsedou Hnutí za svobodnou Papuu zvolen Theys 

            ELUAY 

9.8. prezident Wahid se vzdal části pravomocí při řízení vlády ve prospěch 

viceprezidentky 

18.8. vytvořena nová vláda, jejíž bezprostřední řízení 26.8. převzala viceprezidentka 

Megawati Sukarnoputri (MZV Alawi SHIHAB) 

21.11. parlament schválil zákon, vytvářející 31. provincii pod jménem Bangka 

Belitung (Babel) z dvou ostrovů východně od pobřeží Sumatry 

1.12. manifestace Hnutí za svobodnou Papuu (OPM) na připomínku vyhlášení 

nezávislosti Západní Papuy (dnes Irian Jaya) v r. 1961 – v souvislosti 

s očekávanými nepokoji 28.11. zatčen předseda OPM a papuánského prezídia 

Theys Eluay 

 

IRÁK 

27.3. volby do Národního shromáždění s 250 členy 

9.4. předsedou Národního shromáždění zvolen opět Sa´adoun HAMMADI 

 

ÍRÁN 

18.2. parlamentní volby do Madžlísu s 290 členy 

21.4. II. kolo parlamentních voleb 

5.5. II. kolo parlamentních voleb se opakovalo v 66 obvodech 

27.5. ustavující schůze nového Madžlísu 

30.5. předsedou parlamentu zvolen Mahdi KARRÚBÍ 

11.6. 1. a 2. místopředsedou parlamentu zvoleni Mohammad Reza CHATÁMÍ a 

Bezhad NABÁVÍ 

17.12. Rada strážců oznámila termín prezidentských voleb na 6.2.2001 

 

IRSKO 

II/00 ministrem zahraničí Brian COWEN 

 

ITÁLIE 

17.4. MP D´Alema podal demisi vlády, kterou odmítl prezident republiky přijmout 

19.4. prezident přijal demisi vlády Massima D´Alemy 

21.4. sestavením nové vlády byl pověřen Giuliano AMATO 

26.4. nová vláda (MZV Lamberto DINI) složila slib do rukou prezidenta 

28.4. vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny a 29.4. i Senátu 

státní tajemník MZV Umberto RANIERI, státní podtajemník MZV Ugo INTINI, 

ministr zemědělství Alfonso PECORARO SCANIO 

 

 



IZRAEL 

28.5. prezident Ezer Weizman ohlásil svou rezignaci k 10.7.2000 

9.7. rozpad koaliční vlády Ehuda Baraka 

10.7. odstoupil prezident Ezer Weizman, úřadujícím prezidentem se stal předseda 

Knessetu Avraham BURG 

31.7. prezidentské volby (Šimon Peres, Moše Kacav), ve II. kole byl novým 

prezidentem zvolen Moše KACAV (nástup 1.8.) 

2.8. odstoupil MZV David Levi 

10.8. úřadujícím ministrem zahraničí jmenován Šlomo BEN-AMI 

28.11. parlament přijal usnesení o vypsání předčasných voleb 

10.2. odstoupil předseda vlády Ehud Barak a vyhlásil volby premiéra na 6.2.2001 

 

JAMAJKA 

21.2. novým ministrem zahraničí jmenován Paul ROBERTSON 

 

JAPONSKO 

3.4.  úřadujícím předsedou vlády jmenován státní ministr a vedoucí sekretariátu vlády 

Mikio AOKI 

4.4.  odstoupila celá vláda 

5.4.  novým předsedou vlády byl zvolen Joširó MORI, který jmenoval novou vládu, 

totožnou s dosavadní (MZV Jóhei KONO) 

2.6.  předseda vlády rozpustil Dolní sněmovnu a vyhlásil volby do ní na 25.6. 

16.6.  zemřela císařovna-vdova Nagakó 

25.6.  parlamentní volby do Sněmovny poslanců (480 čl.) 

4.7.  předsedou vlády zvolil parlament znovu Joširó MORI-ho a schválil jeho novou 

        vládu (MZV Jóhei KONO) 

5.12.  odstoupila vláda, aby umožnila svou rekonstrukci (MP i MZV zůstávají) 

ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Takeo HIRANUMA, ministr financí 

Kiiči MIJAZAWA a státním ministr-generální ředitel Agentury pro sebeobranu 

Tošicugu SAITÓ 

 

JORDÁNSKO 

15.1.  změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

18.6. odvolán předseda vlády Abdul-Raúf RAWABDEH, novým jmenován Alí Abú 

RAGHÍB /Ali Abu AL-RAGEB/ 

19.6. MP jmenoval novou vládu (MZV Abdul Illah AL-KHATIB) 

 

JUGOSLÁVIE 

13.5.  zavražděn předák Vojvodiny Boško Perošević 

6.7. parlament přijal ústavní změny umožňující opětovné zvolení prezidenta 

Miloševiće v přímém hlasování 

24.9. prezidentské (prof. dr. Vojislav Koštunica a Slobodan Milošević) a parlamentní 

volby 

26.9. Federální volební komise oznámila výsledky I. kola, do II. kola 8.10. postupují 

Koštunica a Milošević 

5.10. Ústavní soud JSR anuloval I. kolo prezidentských voleb a rozhodl o jejich 

opakování 

6.10. Ústavní soud JSR uznal vítězství prof. dr. Vojislava KOŠTUNICI 

v prezidentských volbách 24.9. 

6.10. vytvořen dočasný Krizový výbor pro Jugoslávii 



7.10. na společném zasedání obou komor parlamentu složil přísahu prezident 

Koštunica 

9.10. odstoupila vláda Momira Bulatoviće 

22.10. na funkci předsedy svazové vlády nominován Zoran ŽIŽIĆ 

4.11. parlament schválil složení nové prozatímní vlády (MP Zoran ŽIŽIĆ, MZV 

Goran SVILANOVIĆ), která složila slib téhož dne 

 

KAJMANSKÉ OSTROVY 

8.11. volby do Zákonodárného shromáždění (15 členů) 

 

KAMERUN 

13.4. Frederick Ebong ALOBWEDE byl prohlášení prezidentem samozvané 

secesionistické republiky Federal Republic of Southern Cameroon, která byla 

vyhlášena v prosinci 1999 anglofonním hnutím Southern Cameroon National 

Council, požadujícím nezávislost pro převážně anglicky hovořící provincie 

Northwest a Southwest 

 

KANADA 

Zákonodárná moc: Federální parlament (Federal Parliament/Parlement fédéral), 

sestávající ze Senátu (Senate/Sénat) se 112 členy a Poslanecké 

sněmovny (House of Commons/Chambre des Députes, Gilbert 

PARENT) s 301 členem 

17.10. změny ve vládě (MZV John MANLEY, ministr průmyslu Brian TOBIN, 

ministr veteránů a frankofonie Ronald DUHAMEL) 

27.11. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (301 čl.) 

ministr zahraničního obchodu Pierre PETITGREW 

 

KAPVERDY 

29.7. odstoupil předseda vlády Carlos Veiga, novým jmenován António Gualberto 

DO ROSÁRIO (vláda nezměnila své složení) 

 

KOLUMBIE 

25.3. odstoupil předseda Poslanecké sněmovny Armando Pomárico 

11.7. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

KOMORY 

21.3. nepodařený pokus kpt. Abderame Ahmeda Abdalláha o svržení vojenské vlády 

prezidenta plukovníka Azali Assoumaniho 

14.4. došlo k odložení slibovaného předání moci civilní vládě na neurčito 

27.8. ve Fomboni, hlavním městě ostrova Mohéli, uzavřena dohoda mezi federální 

vládou a vládou prezidenta pplk. Sa´da Abeida Abdérémaneho na Anjouanu     

o vytvoření decetralizovaného komorského státu 

29.11. z funkce odvolán předseda vlády Bianfrifi Tarmidi, kterého nahradil Ahmed 

AMADI 

 

KONGO (K) 

8.4.   došlo k dohodě o ukončení bojů mezi všemi účastníky občanské války 

1.7. inaugurováno Zákonodárné a ústavodárné shromáždění – Přechodný parlament 

se 300 členy 

2.9. změny ve vládě (MZV Abdoulaye Yerdodia Ndombasi zůstává) 



20.11. změny ve vládě (novým MZV jmenován Leonard OKITUNDU) 

6.12. vláda a vzbouřenecké skupiny podepsaly v Harare dohodu o stažení vojsk 

z linie dotyku 

 

KOREA - JIŽNÍ 

13.1. novým předsedou vlády zvolen  PAK Te-džun (PARK Tae Joon), který provedl 

změny ve vládě (MZV I Čong-pin  /YI Chong Pin nebo Lee Joung Binn/) 

13.4. parlamentní volby do Národního shromáždění (273 čl.) 

19.5. odstoupil předseda vlády PAK Te-džun 

22.5. novým MP jmenován I Han-tong ( LEE Han Dong) 

29.6. Národní shromáždění potvrdilo LEE Han Donga ve funkci předsedy vlády 

7.8. vládní změny (MP I Han-tong, MZV I Čong-pin) 

 

KOSOVO 

28.10. komunální volby 

27.11. nejvyšší představitel správy OSN Bernard Kouchner ohlásil svůj úmysl 

rezignovat k 15.12.2000 

 

KOSTARIKA 

26.9. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

KYRGYZSTÁN 

20.2. I. kolo parlamentních voleb do Nejvyšší rady (Žogorku Keneš), sestávající ze 

dvou komor – Zákonodárného shromáždění (Myizam Chygaruu Jyiyny) se 60 

členy a Shromáždění lidových zástupců (El Okuldor Jyinyny) se 45 členy 

19.3. II. kolo voleb do Zákonodárného shromáždění Nejvyšší rady 

29.10. prezidentské volby 

10.11. Ústavní soud potvrdil Askara Akajeva vítězem prezidentských voleb 29.10. 

9.12. prezident Akajev  inaugurován na další 5-leté funkční období 

9.12. v souvislosti s nástupem prezidenta odstoupila vláda 

21.12. novým předsedou vlády jmenován Kurmanbek BAKIJEV 

 

LESOTHO 

15.5. Prozatímní politický úřad oznámil konání parlamentních voleb v květnu 2001 

 

LIBANON 

24.5. skončila izraelská okupace jižního Libanonu 

27.8. I. kolo voleb do Národního shromáždění (128 členů) 

3.9. II. kolo voleb do Národního shromáždění 

23.10. novým předsedou vlády zvolen Rafík HARÍRÍ a schválena jeho vláda (MZV 

Mahmúd HAMOUD) 

 

 

LIBÉRIE 

5.1. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

LIBYE 

1.3. zaveden nový systém státní správy a vlády, novým předsedou vlády-tajemníkem 

Všeobecného lidového výboru jmenován Mubarak Abdalláh AL-ŠAMICH, 

počet členů vlády snížen na 6 (MZV Abd al-Rahmán Muhammad ŠALGHÁM) 



 

LITVA 

8.10. parlamentní volby do Sejmu (141 členů) 

26.10. Sejm potvrdil novým předsedou vlády Rolandase PAKSASE 

30.10. prezident potvrdil složení nové vlády (MZV Antanas VALIONIS) 

 

LOTYŠSKO 

12.4. odstoupila vláda Andrise Škeleho 

16.4. novým předsedou vlády nominován Andris Berzins (25.4. jej pověřila 

prezidentka republiky sestavením vlády) 

4.5. vytvořena nová vláda (MP Andris BERZINS, MZV Indulis BERZINS) 

  

LUCEMBURSKO 

7.10. trůnu se vzdal velkovévoda Jean ve prospěch korunního prince HENRIHO 

 

MAĎARSKO 

5.6. 1. kolo prezidentských voleb neúspěšné, 2. kolo stanoveno na 6.6. 

6.6. ve 3. kole zvolen prezidentem akademik prof. Ferenc MADL (nástup úřadu 

           4.8.) 

 

MAKEDONIE 

27.7. vytvořena nová vláda (MP Ljubčo GEORGIEVSKI, MZV Aleksandar 

DIMITROV) 

30.11. odstoupila dosavadní vláda a MP Ljubčo GEORGIEVSKI sestavil vládu novou 

(MZV Srdjan KERIM) 

30.11. po rezignaci dosavadního předsedy Savy Klimovského byl novým předsedou 

parlamentu zvolen Stojan ANDOV 

 

MALAWI 

27.2. rozpuštěna vláda a výkonná moc přešla na úřad prezidenta 

1.3. jmenován nový kabinet v čele s prezidentem (ministryní zahraničí jmenována 

Lilian PATEL) 

1.11. odvolána dosavadní vláda 

5.11. prezident jmenoval novou vládu (MZV Lilian Patelová zůstává) 

 

MALI 

14.2. odstoupila vláda Ibrahima Boubakara Keity 

15.2. novým předsedou vlády jmenován Mande SIDIBE 

21.2. jmenována nová vláda (MZV mjr. Modibo SIDIBE) 

 

MARIJSKO 

17.12. novým prezidentem zvolen Leonid MARKELOV 

 

MAROKO 

6.9. ustavena rekonstruovaná vláda (MP Abderrahmane YOUSIFI, MZV Mohamed 

BENAISSA) 

 

MARSHALLOVY OSTROVY 

10.1. parlament zvolil novým prezidentem svého předsedu Kessai NOTE-ho 

10.1. prezident Kessai Note jmenoval novou vládu (MZV Alvin JACKLIK) 



 

MAURICIUS 

11.9. volby do Národního shromáždění s 66 členy 

17.9. ustavena nová vláda (MP Sir Anerood JUGNAUTH, MZV Anil GAYAN) 

 

MAURITÁNIE 

12.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

MAYOTTE 

27.1. francouzská vláda uzavřela s místní samosprávou dohodu, že Mayotte se stane 

zámořským departementem Francie, schválí-li ji referendum 31.7.2000 

 

MEXIKO 

2.7. parlamentní volby do Senátu (128 čl.) a Federální poslanecké sněmovny  

  (500 čl.) 

2.7. v prezidentských volbách zvolen Vicente FOX QUESADA, který nastoupí úřad 

1.12. (ostatními hlavními kandidáty Francisco Labastida Ochoa, Porfirio Muňoz 

Ledo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano) 

27.11. nově zvolený prezident dokončil nominaci členů své vlády (MZV Jorge 

CASTANEDA) 

1.12. nástup vlády prezidenta Foxe do úřadu 

předseda Kongresu a Federální poslanecké sněmovny Ricardo GARCIA CERVANTES 

 

MOLDAVSKO 

26.7. prezident podepsal ústavní změnu, která vytváří z Moldavska „parlamentní 

republiku“ 

22.9. parlament přijal zákon o volbě prezidenta parlamentem místo dosavadního 

všelidového hlasování 

23.11. změny ve vládě (novým MZV Nicolae CERNOMAZ) 

1.12. 1. kolo prezidentských voleb (Vladimir Voronin – Pavel Barbalat) – neúspěšné 

4.12. 2. kolo prezidentských voleb – neúspěšné 

6.12. 3. kolo prezidentských voleb – neúspěšné (předseda parlamentu Dumitru 

Diacov navrhl Voroninovi odstoupení z voleb a jeho náhradu kompromisním 

kandidátem – návrh odmítnut) 

21.12. 4. kolo prezidentských voleb – neúspěšné (umožnilo rozpuštění parlamentu 

8.1.2001) 

31.12. prezident republiky rozpustil Parlament a vyhlásil volby do nového na 

25.2.2001 

 

MONGOLSKO 

14.4.  Velký lidový chural rozhodl o posunutí termínu konání všeobecných voleb na 

            2.5.2000 

2.7. všeobecné volby do Velkého lidového churalu se 76 členy 

26.7. novým předsedou vlády zvolen Nambaríjn ENCHBAJÁR 

9.8. Velký lidový chural i prezident potvrdili složení nové vlády (MZV Luvsangijn 

ERDENEČULUUN) 

 

MOSAMBIK 

17.1. ustavena nová vláda (MP Pascal MOCUMBI, MZV Dr. Leonardo Santos 

SIMĂO) 



 

NÁHORNÍ  KARABACH 

18.6. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 33 členy 

 

NAURU 

17.2. rozpuštěn parlament s tím, že volby do nového se budou konat 8.4. 

8.4. volby do Parlamentu s 18 členy 

13.4. parlament potvrdil René HARRISE prezidentem na další tři roky a zvolil svým 

předsedou Ludwiga SCOTTYHO 

18.4. předseda parlamentu Ludwig Scotty odstoupil 

19.4. odstoupil prezident René Harris 

20.4. předsedou parlamentu znovuzvolen Ludwig SCOTTY 

20.4. parlament zvolil prezidentem již pošesté Bernarda DOWIYOGA  

26.4. nově zvolený prezident Bernard DOWIYOGO jmenoval novou vládu, kde 

vykonává funkci předsedy i ministra zahraničí 

 

NEPÁL 

19.2. novým ministrem zahraničí a financí se stal Ram Šaran MAHAT 

10.3. provedeny změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

16.3. po vyslovení nedůvěry parlamentem odstoupil předseda vlády Krišna Prasád 

Bhattarai 

20.3. král jmenoval novým předsedou vlády Giridžu Prasáda KOIRALU 

21.3. vytvořena nová vláda (MZV Čakra Prasád BASTOLA)  

18.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

NĚMECKO 

27.2. zemské volby ve Šlesvicku-Holštýnsku (MP Heide SIMONIS) 

14.5. zemské volby v Severním Porýní – Vestfálsku 

24.5. odstoupil generální inspektor Bundeswehru von Kirchbach, kterého ve funkci 

nahradil generál Harald KUJAT 

7.6. vytvořena nová zemská  vláda Severního Porýní- Vestfálska (MP Wolfgang 

CLEMENT) 

16.11. novým ministrem dopravy, stavebnictví a bydlení jmenován Kurt BODEWIG 

23.11. odstoupil státní ministr pro kulturu a sdělovací prostředky Michael Naumann, 

novým státním ministrem jmenován Julian NIDA-RÜMELIN (nástup 1.1.2001) 

prezident Německé průmyslové a obchodní komory Hans STIHL 

prezident Svazu německého průmyslu Hans-Olaf HENKEL 

 

NIGER 

3.1. novým předsedou vlády jmenován Hama AMADOU 

5.1. jmenována nová vláda (MZV Nassirou SABO) 

 

NIGÉRIE 

2.6. změny ve vládě (MZV zůstává) 

8.8. kvůli obvinění z korupce sesazen předseda Senátu Chuba Okadigbo 

10.8. novým předsedou Senátu zvolen náčelník Pius ANYIM 

 



NIKARAGUA 

20.1. Národní shromáždění schválilo ústavní reformu, umožňující konání voleb do 

Ústavodárného shromáždění v r. 2001 a prodlužující prezidentův mandát do 

konce r. 2001 

19.9. oznámeno, že k 6.10. odchází z funkce MZV Eduardo Montealegre 

31.10. novým viceprezidentem zvolen Leopoldo NAVARRO 

9.12. novým ministrem zahraničí jmenován Francisco AGUIRRE SACASA 

 

NIZOZEMSKÉ  ANTILY 

23.6. jižní část ostrova Sint Maarten se v referendu (70 % pro) rozhodla pro 

vystoupení z federace Nizozemských Antil a pro statut separátního státu 

podřízeného Nizozemí 

 

NIZOZEMSKO 

státní tajemník MZV pro evropské záležitosti Dick BENSCHOP 

 

NORSKO 

9.3. po porážce při hlasování o důvěře v parlamentu odstoupila vláda Kjella Magne 

Bondevika 

10.3. sestavením nové vlády pověřen Jens STOLTENBERG 

17.3. jmenována nová vláda (MZV Thorbjoern JAGLAND) 

náčelník GŠ generál Sigurd FRISVOLD 

 

NOVÁ KALEDONIE 

4.1. z funkce prezidenta Severní provincie odvolán Léopold JORÉDIE 

 

NOVÝ ZÉLAND 

24.8. novou generální guvernérkou jmenována Dame Silvia CARTWRIGHT (úřad 

převezme v dubnu 2001) 

 

OMÁN 

15.9. volby do Poradního shromáždění (Majlis al-shoura) s 82 členy 

 

PÁKISTÁN 

28.1. počet členů Rady národní bezpečnosti rozšířen na 8 

12.5. Nejvyšší soud uznal legálnost vojenského převratu z 12.10.1999 

15.8. provedeny změny v Radě národní bezpečnosti a ve vládě, počet jejíž členů byl 

rozšířen na 20 (MZV zůstává) 

 

PALAU 

7.11. v prezidentských volbách zvolen dosavadní viceprezident Tommy 

REMENGESAU 

 

PALESTINA 

10.9. ústřední rada Organizace pro osvobození Palestiny odložila vyhlášení 

nezávislosti Palestinského státu, plánované na 13.9., do 15.11.  

 

PANAMA 

22.8. prezidentka jmenovala novou vládu (MZV José Miguel ALEMÁN HEALY) 

 



PAPUA-NOVÁ GUINEA 

23.3. mezi ústřední vládou a orgány ostrova Bougainville podepsána dohoda o 

autonomním statutu ostrova v rámci Papuy Nové Guineje 

30.3. generální guvernér Sir Silas Atopare jmenoval prozatímní provinční vládu 

Bougainville (Bougainville Interim Provincial Government) vedenou 

guvernérem Bougainville Johnem MOMISEM 

19.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

6.11. změny ve vládě (novým MZV Sir Michael SOMARE) 

19.12. provedeny další změny ve vládě (novým MZV Bart PHILEMON) 

 

PARAGUAY 

14.2. odstoupil ministr zahraničí José Félix Fernández Estigarribia 

15.2. novým MZV jmenován Juan Esteban AGUIRRE MARTÍNEZ 

18.5. zmařen pokus armády o svržení prezidenta 

13.8. volby viceprezidenta (Julio César FRANCO) 

 

PERÚ 

9.4.   parlamentní (Kongres republiky se 120 členy) a I. kolo prezidentských voleb 

(Alberto Fujimori, Alejandro Toledo) 

28.5. II. kolo prezidentských voleb  

3.6. vítězem II. kola prezidentských voleb Alberto Keinya FUJIMORI 

28.7. inaugurace prezidenta Fujimoriho 

VIII/00 jmenována nová vláda (MP Federico SALAS GUEVARA, MZV Fernando DE 

TRAZEGNIES GRANDA) 

16.9. prezident Fujimori přislíbil zkrácení svého funkčního období a úmysl již 

nekandidovat 

20.9. prezident oficiálně ohlásil předčasný odchod z funkce k 28.7.2001  

6.10. prezident předložil parlamentu návrh na ústavní  změnu, zakazující volbu 

prezidenta na druhé po sobě jdoucí funkční období 

X/00 odstoupil 1. viceprezident Francisco TUDELA 

15.11. předsedou Kongresu republiky byl na místo odvolané Marthy Hildebrandtové 

zvolen Valentín PANIAGUA 

17.11. prezident Fujimori odstoupil z funkce 

20.11. odstoupil 2. viceprezident Ricardo MÁRQUEZ 

21.11. Kongres republiky odmítl demisi prezidenta Fujimoriho a odvolal jej z funkce 

22.11. slib složil prozatímní prezident a předseda Kongresu republiky Valentín 

PANIAGUA 

22.11. novým předsedou vlády jmenován Javier PÉREZ DE CUELLAR 

25.11. nastoupila nová vlády (MP=MZV) 

 

POBŘEŽÍ  SLONOVINY 

4.1. ustavena prozatímní vláda s 22 členy, jíž předsedá prezident republiky, 

předseda Národního výboru veřejné spásy (Conseil National de Salvation 

publique ) a ministr obrany generál Robert GUËI (MZV Christophe M´BOUA) 

10.3. odvolán ministr zahraničí Christophe M´Boua, novým jmenován Charles 

Providence GOMIS 

18.5. změny ve vládě (novým předsedou vlády Seydou DIARRA, MZV zůstává) 

23.-24.7. v referendu schválilo 86,58 % voličů návrh nové ústavy 

26.8. oznámeno odložení prezidentských voleb ze 17.9. na 15.10. (1. kolo) a 22.10. 

(2. kolo) 



22.9. změny ve vládě (MZV zůstává) 

22.10. vítězství v prezidentských volbách nárokují oba hlavní kandidáti Robert Guëi a 

Laurent Gbagbo, třetí kandidát Alassane Quattara nebyl do voleb připuštěn  

24.10. vyhlášení výjimečného stavu proti bouřím na podporu Laurenta Gbagba 

25.10. prezident a předseda CNSP generál Robert Guëi uprchl ze země, vláda Seydou 

Diarry podala demisi 

26.10. inaugurován nový prezident Laurent GBAGBO 

10.12. parlamentní volby do Národního shromáždění (225 členů) 

 

PODNĚSTERSKO 

10.12. parlamentní volby do Nejvyšší rady (43 členů) 

 

POLSKO 

29.5. předseda vlády Buzek odmítl rezignaci ministrů za Unii svobody 

6.6. Unie svobody vystoupila na základě rozhodnutí orgánů z 28.5. z koaliční vlády, 

MZV Bronislaw Geremek odstoupil 

8.6. prezident republiky přijal demisi 3 ministrů za Unii svobody (netýká se MZV) a 

jmenoval jejich nástupce (místopředsedou vlády pro hospodářské záležitosti se 

stal ministr průmyslu Janusz STEINHOFF, ministrem financí Jaroslaw BAUC, 

ministrem spravedlnosti Lech KACZYŃSKI, ministrem dopravy Jerzy 

WIDZYK a ministrem regionálního rozvoje a obyvatelstva Jerzy 

KROPIWNICKI 

12.6. prezident přijal návrhy předsedy vlády na dokončení rekonstrukce vlády 

29.6. novým ministrem zahraničí se stal prof. Wladyslaw BARTOSZEWSKI a 

ministrem obrany Bronislaw KOMOROWSKI 

8.10. v 1. kole prezidentských voleb zvolen Aleksander KWAŚNIEWSKI 

23.12. úřad prezidenta opětovně nastoupil Aleksander Kwaśniewski 

 

PORTORIKO 

7.11. guvernérkou zvolena Sila Maria CALDERÓN 

 

RAKOUSKO 

27.1. Viktor Klima se vzdal pověření sestavit novou vládu 

5.2. prezident jmenoval novou vládu (MP Wolfgang SCHÜSSEL, MZV Benita 

FERRERO-WALDNER) 

 

RUMUNSKO 

22.8. oznámeno, že I. kolo parlamentních a prezidentských voleb se uskuteční 

26.11.2000 

26.11. I. kolo prezidentských voleb (Ion Iliescu a Vadim Corneliu Tudor) 

26.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (327 čl.) a Senátu (140 čl.) 

28.11. na funkci předsedy vlády nominován Adrian NASTASE 

10.12. II. kolo prezidentských voleb (zvolen Ion ILIESCU – nástup 21.12.2000) 

27.12. nominovaný předseda vlády Adrian NASTASE ohlásil složení své vlády 

28.12. parlament schválil a prezident jmenoval novou vládu (MZV Mircea GEOANA) 

 

RUSKO 

18.1.   na ustavující schůzi Státní dumy zvolen jejím předsedou Gennadij SELEZŇOV 

6.2.     úřadující prezident oznámil ukončení vojenské operace proti Čečensku 

26.3. v prezidentských volbách zvítězil Vladimir Vladimirovič PUTIN 



7.5. inaugurace prezidenta V.V. Putina, úřadujícím MP Michail Kasjonov 

10.5. novým předsedou vlády nominován Michail KASJANOV(schválen dumou 

17.5.) 

13.5. vydán prezidentský výnos o rozdělení Ruské federace na sedm federálních 

okruhů: Severozápadní (Petrohrad) – představitel prezidenta generál Viktor 

ČERKESOV, Centrální (Moskva) – generál Georgij POLTAVČENKO, 

Severokavkazský (Rostov na Donu) – generál Viktor KAZANCEV, Povolžský 

(Nižnyj Novgorod) - Sergej KIRIJENKO, Uralský (Jekatěrinburg) – generál 

Pjotr LATYŠEV, Sibiřský (Novosibirsk) – Leonid DRAČEVSKIJ a 

Dálněvýchodní (Chabarovsk) – generál Konstantin PULIKOVSKIJ – všichni 

jmenováni 18.5.    

18.5. potvrzen ve funkci ministr zahraničí Igor IVANOV 

22.5. dokončeno jmenování členů nové vlády 

8.6. zavedena přímá prezidentská správa nad Čečenskem 

23.6. Státní duma schválila reformu senátu, omezující pravomoc gubernátorů (Senát 

ji odmítl 29.6.) 

30.6. Státní duma přijala zákon o změnách v organizaci zákonodárných a výkonných 

orgánů subjektů Ruské federace 

1.9. prezidentským dekretem byla zřízena Státní rada, složená z nejvyšších 

představitelů 89 subjektů Ruské federace v čele s prezidentem Ruska 

(tajemníkem rady jmenován Aleksandr ABRAMOV) 

8.12. schváleny zákony o státních symbolech Ruské federace 

 

RWANDA 

17.1. odstoupil předseda Národní rady rozvoje Joseph Sebarenzi Kabuye 

19.1. novým předsedou parlamentu zvolen Vincent BIRUTA 

28.2. na základě obvinění parlamentem, že zneužívá moci, odstoupil ministerský 

předseda Pierre-Celestin Rwigyema 

8.3. novým předsedou vlády jmenován Bernard MAKUZA 

20.3. ustavena nová vláda (MZV Andre MUMAYA) 

23.3. odstoupil prezident Pasteur Bizimungu poté, co obvinil nastoupivší vládu z 

neposlušnosti 

24.3. Nejvyšší soud jmenoval prozatímním prezidentem dosavadního viceprezidenta 

Paula KAGAMU 

1.4. kandidáty na úřad prezidenta vyhlášeni Paul KAGAME a Charles 

MULIGANDE 

17.4. Přechodní národní shromáždění a vlády zvolily prezidentem prozatímního 

prezidenta Paula KAGAMU 

IX/00 Přechodné národní shromáždění (National Transitional Assembly) přijalo 

zákon, zvyšující počet jeho členů ze 70 na 74 

 

ŘECKO 

4.2. předseda vlády Simitis vyhlásil předčasné parlamentní  volby na 9.4. 

8.2. parlament zvolil opětovně prezidentem Konstantina STEPHANOPOULOSe 

9.4. předčasné volby do Sněmovny zástupců (300 čl.) 

10.4. sestavením nové vlády pověřen opět Kostas  SIMITIS 

13.4. nová vláda složila přísahu (MZV Jorgos PAPANDREOU) 

24.4. parlament vyslovil důvěru nové vládě 

 

SALVÁDOR 



12.3. volby do Zákonodárného shromáždění s 84 členy 

 

 

SENEGAL 

27.2. 1. kolo prezidentských voleb (Abdou Diouf a Abdoulayé Wade) 

19.3. ve 2. kole zvolen prezidentem Abdoulayé WADE, který nastoupil úřad 1.4. 

1.4. novým předsedou vlády jmenován Moustapha NIASSÉ 

3.4. ustavena nová vláda (MZV Cheikh Tidiane GADIO) 

 

SEVERNÍ IRSKO 

10.2. britský parlament schválil návrh vlády ze 4.2. na zrušení místní samosprávy a 

obnovu přímé správy nad provincií 

11.2. britská vláda rozpustila místní parlament i regionální vládu a obnovila přímou 

správu nad Severním Irskem 

29.5. Severoirské shromáždění znovu převzalo své pravomoci 

 

SEVERNÍ KYPR 

15.4. I. kolo prezidentských voleb (Rauf Denktaş – Derviş Eroğlu) – II. kolo 22.4. 

19.4. Derviş Eroğlu odstoupil z prezidentských voleb a II. kolo bylo zrušeno 

20.4. vítězem prezidentských voleb vyhlášen Rauf DENKTAŞ 

 

SLOVENSKO 

3.7. za dlouhodobě nemocného prezidenta přejali jeho pravomoci předseda vlády a 

předseda NR Slovenska 

31.7. prezident Rudolf Schuster převzal zpět své pravomoci 

 

SLOVINSKO 

21.1. odstoupil MZV Boris Frlec 

2.2. novým ministrem zahraničí jmenován Dimitrij RUPEL 

3.4. po odchodu jedné strany z vládní koalice nabídl předseda vlády Drnovšek účast 

ve vládě bezpartijním odborníkům 

8.4. parlament odmítl vyslovit důvěru vládě Janeze Drnovšeka, který odstoupil 

20.4. v I. kole neprošel v parlamentu kandidát opozice na MP Andrej Bajuk 

26.4. ani ve II. kole nepodpořil parlament kandidaturu Andreje Bajuka na úřad 

předsedy vlády 

23.5. dezignovaný předseda vlády Andrej Bajuk nezískal ani potřetí souhlas 

parlamentu se složením své vlády 

7.6. Státní shromáždění schválilo novou vládu, navrženou ministerským předsedou 

Andrejem BAJUKEM (MZV Lojze PETERLE) 

26.7. rozpad vládní koalice předsedy Andreje Bajuka 

27.7. prezident stanovil termín konání všeobecných voleb na 15.10. 

15.10. volby do Státního shromáždění s 90 členy 

14.11. předsedou vlády jmenován Janez DRNOVŠEK 

15.11. vytvořena nová vláda (MZV Dimitrij RUPEL) 

 

SOMALILAND 

15.8. prezident Mohamed Ibrahim Egal vyzval OSN k uznání statutu své země, která 

se r. 1991 odtrhla od Somálska 

 



SOMÁLSKO 

7.2. Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) přijala mírový plán, 

který předpokládá volby nového parlamentu v červnu a následnou volbu 

prezidenta parlamentem, jakož i ustanovení prozatímní vlády na dvouleté 

přechodné období 

2.5. v Džibuti zahájena mírová konference 

17.7. mírová konference schválila prozatímní chartu státu, jehož Národního 

shromáždění s 225 členy bude jmenováno konferencí a zvolí prozatímního 

prezidenta a přechodnou vládu 

13.8. v Džibuti bylo delegáty mírové konference ustaveno prozatímní Národní 

shromáždění 

25.8. Národní shromáždění zvolilo novým prezidentem republiky Abd-al-Qasim 

Salad HASANa (přísahu složil 27.8.) 

30.8. nově zvolený prezident přijel do Mogadiša 

20.10. předseda vlády Ali Khalif GALAID jmenoval prozatímní vládu 

28.10. jmenováno dalších 7 ministrů prozatímní vlády (MZV Buri Mohammed 

HAMZA) 

  

SRBSKO 

16.10. dosaženo dohody o vytvoření prozatímní vlády, rozpuštění Skupštiny a 

vyhlášení mimořádných parlamentních voleb na 23.12. 

24.10. parlament schválil novou prozatímní vládu (MP Milomir MINIĆ) 

23.12. parlamentní volby do Skupštiny Srbska s 250 členy 

26.12. novým předsedou vlády designován Zoran DJINDJIĆ 

 

SRÍ  LANKA 

30.6. vláda se s opozicí dohodla na změnách ústavy 

10.8. odstoupila předsedkyně vlády Sirimávo Bandaránájaková, novým předsedou 

vlády jmenován Ratnasiri  VIKRAMANÁJAKA /WICKREMANAYAKE/ 

10.10. parlamentní volby do Národního shromáždění s 225 členy 

13.10. designovaný premiér Ratnasari Vikramanájaka vytvořil koaliční vládu 

18.10. předsedou parlamentu byl zvolen Anura BANDÁRANÁJAKA 

19.10. nová vláda složila přísahu (MZV Lakšman KADIRGAMAR) 

 

SÚDÁN 

24.1. jmenována nová vláda (MZV Mustafa Osman ISMAIL) 

31.1. odstoupil předseda Koordinační rady jižních států Riek Machar 

10.7. změny ve vládě (MZV zůstává) 

13.-23.12. prezidentské (Umar Hassan Ahmad al-BAŠÍR) a parlamentní volby do 

Národního shromáždění s 360 členy 

 

SURINAM 

25.5. volby do Národního shromáždění s 51 členem 

12.8. prezidentem zvolen Ronald VENETIAAN 

6.9. oznámeno složení nové vlády prezidenta Venetiaana (MZV Marie LEVENS) 

 

SVATÁ LUCIE 

2.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 



SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS 

13.2. byly vyhlášeny předčasné parlamentní volby na 6.3. 

6.3. volby do Národního shromáždění s 15 členy 

9.3. ustavena nová vláda (MP Denzil DOUGLAS, MZV Sam CONDOR) 

 

SVATÝ  TOMÁŠ 

5.4.  odstoupil z funkce MZV Paulo Jorge Rodrigues do Espirito Santo 

V/00 změny ve vládě (MP Guilherme POSSER DA COSTA, MZV Joaquim Rafael 

BRANCO) 

  

SVATÝ VINCENC A GRENADINY 

4.5. vláda a opozice se dohodly na konání předčasných parlamentních voleb 

31.5.2001 

 

SVAZIJSKO 

15.3. odstoupil předseda Národního shromáždění Mgabhi Dlamini, zastupujícím 

předsedou se stal Mntonzima DLAMINI 

3.4. předsedou Národního shromáždění zvolen Mntonzima DLAMINI 

 

SÝRIE 

Zákonodárná moc: Lidová rada (Majlis ash-Sha´aba, Abd al-Kádir KADDÚRÍ) 

s 250 členy 

7.3. odstoupila vláda Mahmúda Zúbího, novým předsedou vlády jmenován 

Muhammad Mustafa MIRU 

13.3. jmenována nová vláda (MP Muhammad Mustafa MIRU, MZV Farúk AL-

ŠARÁ) 

10.6. zemřel prezident Háfiz Assád  

11.6. úřadujícím prezidentem se stal dosavadní první viceprezident Abdal Halím 

CHADDÁM 

11.6. syn prezidenta Assáda Bašar AL-ASSÁD povýšen na generálporučíka a 

jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil 

12.6. výkonem funkcí prezidenta pověřen předseda rady ministrů 

18.6. Bašar al-Assád jmenován vůdcem strany BAAS  a lidu 

25.5. Lidová rada schválila kandidaturu Bašara al-Assáda na úřad prezidenta  

27.6. Lidová rada zvolila kandidátem na funkci prezidenta generálporučíka Bašara al-

Assáda 

10.7. v lidovém referendu byl Bašar al-Assád potvrzen ve funkci prezidenta (17.7. 

inaugurován do úřadu) 

 

ŠALOMOUNOVY  OSTROVY 

Nejvyšší představitel: britská královna, kterou zastupuje generální guvernér Sir John 

Ini LAPLI 

5.6. vojenské vystoupení povstalecké organizace Malaitských orlů donutilo 

k odstoupení MP Bartholomew Ulufa´alu 6.6. 

15.6. šéf povstalých Malaitských orlů Andrew Nori oznámil předání kontroly nad 

metropolí 

30.6. parlament zvolil novým předsedou vlády Manasseh SOGAVARE-ho 

10.7. vytvořena nová vláda (MZV Danny PHILIP) 



1.9. Provinční shromáždění malé východní provincie TEMOTU hlasovalo pro 

odtržení od Šalomounových ostrovů a vytvoření samostatného státu. Výkonná 

rada rozhodla o přípravě referenda v tomto duchu. 

 

ŠPANĚLSKO 

2.1.     zemřela matka krále Juana Carlose hraběnka María de las Mercedes 

12.3. všeobecné volby do Poslanecké sněmovny (350 čl.) a Senátu (248 čl.) 

19.4. oznámeno dosažení dohody s Velkou Británií o administrativním statutu 

Gibraltaru 

26.4. Kortesy zvolily předsedou vlády opět José Maríu AZNARa 

27.4. přísahu složila nová vláda (MZV Josep PIQUÉ i CAMPS) 

 

ŠVÉDSKO 

vrchní velitel ozbrojených sil generál Owe WIKTORIN 

ministr průmyslu a obchodu Leif POGROTSKY 

 

ŠVÝCARSKO 

3.1.    úřad spolkového prezidenta nastoupil Adolf OGI 

21.5. 67,2 % voličů schválilo v referendu smlouvy s EU 

6.12. spolkovým prezidentem na r. 2001 zvolen Moritz LEUENBERGER 

 

TÁDŽIKISTÁN 

27.2. volby do dolní komory nově vytvořeného dvoukomorového parlamentu – 

Shromáždění zástupců (Majlisi Mamoyandogan)  

12.3. koná se II. kolo voleb do neobsazených mandátů Shromáždění zástupců 

23.3. volby do horní komory – Národního shromáždění (Majlisi Milli) s 33 členy 

26.3. rozpuštěna Komise národního usmíření vedená Sajídem Abdullo Núrím 

 

TANZÁNIE 

29.10. prezidentem znovu zvolen Benjamin MKAPA 

29.10. parlamentní volby do Národního shromáždění (222 přímo volených míst) 

31.10. zrušeny výsledky voleb v 16 obvodech 

5.11. nové volby v obvodech, kde byly výsledky zrušeny 

23.11. jmenována nová vláda (MP Frederick Tluway SUMAYE, MZV Jakaya Mrisho 

KIKWETE)  

 

TATARSTÁN 

Zákonodárná moc: Státní rada (Farid Chajrullovič MUCHAMETŠIN) 

 

THAJSKO 

4.3. první volby do Senátu s 200 volenými členy (dosud jmenováni) 

12.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

29.4. doplňující volby do Senátu   

1.8. ustavující schůze nově zvoleného Senátu 

7.11. oznámeno konání voleb do Poslanecké sněmovny dne 6.1.2001 

 

TCHAJVAN 

18.3. v prezidentských volbách zvolen ČEN Šuej-pien /Chen Shui-bian/ (úřad 

nastoupil 20.5.) – ostatními kandidáty James SUNG, LIAN Čen 

27.3. rozpuštěn Zákonodárný jüan a volby do nového vyhlášeny na 6.5. 



29.3. na předsedu vlády nominován generál TANG Fej /Tang Fei/ 

24.4. Národní shromáždění přijalo řadu ústavních dodatků, které převádějí jeho 

pravomoci na Zákonodárný jüan s tím, že Národní shromáždění si ponechalo 

ratifikační funkce v oblasti ústavy a odvolávání ústavních činitelů. Jeho období 

bylo prodlouženo do června 2001 s tím, že napříště bude tvořeno 300 

jmenovanými delegáty. 

1.5. jmenována nová vláda (MP generál TANG Fej, MZV TIEN Hung-mao) 

6.5. parlamentní volby do Zákonodárného jüanu s 225 členy 

18.5. odstoupila dosavadní vláda 

20.5. nástup prezidenta a nové vlády do úřadu 

3.10. odstoupil předseda vlády  generál Tang Fej, novým předsedou vlády jmenován 

ČANG Čun-siung (CHANG Chung-hsiung) 

 

TOGO 

25.8. Národní shromáždění vyslovilo nedůvěru vládě Koffi Eugena Adoboliho, který 

odstoupil 28.8. 

30.8. novým předsedou vlády jmenován dosavadní předseda Národního shromáždění 

Messan Agbeyome KODJO 

 

TONGA 

3.1.  novým předsedou vlády jmenoval král svého mladšího syna prince 

ULUKALALA Lavaka Atu, který nadále zůstává i MZV  

 

TRINIDAD A TOBAGO 

2.11. oznámeno konání parlamentních voleb 11.12.2000 

11.12. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 36 členy 

12.12. sestavena nová vláda (MP Basdeo PANDAY, MZV Mervyn ASSAM) 

 

TURECKO 

29.3. parlament poprvé zamítl změnu ústavy umožňující znovuzvolení Süleymana 

Demirela prezidentem 

5.4. parlament podruhé zamítl ústavní dodatek umožňující opětovné zvolení 

stávajícího prezidenta, kterému 16.5. skončí mandát 

27.4. I. kolo prezidentských voleb 

1.5. II. kolo prezidentských voleb 

5.5. ve III. kole byl prezidentem republiky zvolen Ahmet Necdet SEZER (úřad 

nastoupil 16.5.) 

19.10. předsedou Velkého národního shromáždění Turecka zvolen Ömer IZGI 

 

TURKMENISTÁN  

28.7. z funkce byl odvolán MZV Boris Šichmydarov, novým se stal Batja 

BERDYJEV 

31.8. a 14.9. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

TUVALU 

8.12. zemřel předseda vlády Ionatana IONATANA, úřadujícím předsedou vlády se 

stal Lagitupu TUILIMU 

 

UGANDA 



29.6. v referendu se 90,7 % hlasujících vyslovilo pro zachování bezpartijního 

politického systému v zemi 

26.9. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

UKRAJINA 

1.2. novým předsedou Nejvyšší rady byl místo odstoupivšího Oleksandra Tkačenka 

zvolen Ivan PLJUŠČ 

16.4. přes 80 % voličů se v referendu vyslovilo pro návrh ústavních změn (snížení 

počtu členů Nejvyšší rady na 300, zřízení druhé parlamentní komory a posílení 

pravomocí prezidenta) 

29.9. odvolán ministr zahraničí Borys Tarasjuk 

1.10. novým MZV jmenován Anatolij ZLENKO 

 

URUGUAY  

1.3. úřad nastoupil nový prezident Jorge Batlle Ibáńez a jeho vláda (MZV Didier 

OPERTTI BADAN) 

 

USA 

7.11.  prezidentské a parlamentní volby 

27.11. vítězem prezidentských voleb ve státu Florida úředně vyhlášen George Walker 

BUSH Jr. 

12.12. Nejvyšší soud zakázal přepočet sporných hlasovacích lístků ve státu Florida a 

tím určil, že vítězem prezidentských voleb se stal George W. Bush 

18.12. sbor volitelů zvolil prezidentem USA George W. Bushe (nástup 20.1.2001) 

poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Samuel R. BERGER, ministr obchodu 

Norman MINETA, ministryně práce Alexis HERMAN, ministr pozemních sil Louis 

CALDERA, náměstek ministra financí Stuart EIZENSTAT 

 

UZBEKISTÁN 

9.1. prezidentem byl znovu zvolen Islam KARIMOV 

11.2. parlament schválil novou vládu (MP i MZV zůstávají) 

 

VELKÁ  BRITÁNIE 

20.1. královská komise navrhla omezení počtu členů Horní sněmovny na 550 členů 

(vč. 92 dědičných peerů) 

23.10. novým předsedou Dolní sněmovny zvolen Michael MARTIN 

náčelník Štábu obrany generál Charles GUTHRIE   

 

VENEZUELA 

4.1. činnost ukončil dvoukomorový Národní kongres 

12.1. Nejvyšší soudní dvůr nahrazen Nejvyšším tribunálem spravedlnosti 

24.1. vytvořena funkce viceprezidenta, do které byl ustaven Isaías RODRÍGUEZ 

30.1. ukončena činnost Ústavodárného národního shromáždění 

31.1. ustaven Prozatímní Kongres (21 čl., předseda Luis MIQUELENA), který bude 

působit do parlamentních voleb, jež se mají uskutečnit 28.5. 

III/00 vyhlášeni kandidáti pro prezidentské volby, které se budou konat 28.5. (Hugo 

Rafael Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Claudio Fermín) 

25.5. Nejvyšší tribunál spravedlnosti rozhodl o odložení parlamentních voleb, 

plánovaných na 28.5.  

30.7. volby do Národního shromáždění (Asamblea Nacional) se 165 členy 



30.7. prezidentem zvolen Hugo Rafael CHÁVEZ FRÍAS (nástup 16.8.) 

16.8. prezident jmenoval novou vládu (MZV zůstává) 

24.12. prezident jmenoval viceprezidentem Adinu BASTIDASE, protože jeho 

předchůdce Isaías Rodríguez byl zvolen generálním prokurátorem 

generální inspektor národních ozbrojených sil generál Luis Enrique AMAYA 

CHACÓN 

náčelník Sboru náčelníků štábů generál Germán Antonio MARÍN GÓMEZ 

velitel pozemních sil generál Lucas Enrique RINCÓN ROMERO 

velitel námořnictva viceadmirál Jorge Miguel SIERRALTA ZAVARCE 

velitel letectva generál Arturo José GARCÍA 

velitel národní gardy generál Gerardo BRICEŃO GARCÍA 

 

VIETNAM 

28.1. odvolán z funkce MZV Nguyen Manh Cam a novým jmenován Nguyen Dy 

Nien 

 

VÝCHODNÍ TIMOR 

23.2. mezi Austrálií vedenými ozbrojenými silami INTERFET a mírovými silami 

OSN UNTAET bylo dokončeno předávání kontroly nad územím 

29.2. indonéský prezident Wahid podepsal se správou OSN memorandum o 

porozumění a usmíření 

23.6. bylo dosaženo dohody mezi UNTAET a Národní radou timorského odporu o 

vytvoření koaliční vlády 

12.7. novou prozatímní vládu (8 čl., MZV José Ramos HORTA) schválila Národní 

poradní rada 

20.8. velení ozbrojených sil osvobození Timoru FALINTIL převzal Taur Matan 

RUAK 

25.8. Národní rada timorského odporu svolila svým předsedou opět José Alexandra 

„Xanana“ GUSMAA a místopředsedou José Ramose HORTU 

 

WALES 

9.2. odstoupil první ministr Alun Michael 

15.2. novým prvními ministrem potvrdil parlament Rhodri MORGANa 

 

WALLIS A FUTUNA 

XII/00 odstoupil z funkce kivalu (tj. ministerský předseda) Atalo Tao FIFANUA, který 

se přestěhoval na Novou Kaledonii 

 

ZANZIBAR 

29.10. prezidentem byl zvolen Amani Abeid KARUME (potvrzen 7.11.) 

29.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny 

 

ZIMBABWE 

12.2. v referendu byl 55% voličů odmítnut návrh nové ústavy 

11.4. po uplynutí pětiletého mandátu rozpuštěno Národní shromáždění s tím, že volby 

do nového se budou konat v květnu 2000 

22.4. úřad viceprezidenta nastoupil Joseph MSIKA, jmenovaný v prosinci 1999 

13.5. vláda oznámila, že parlamentní volby se budou konat 24.-25.6.2000 

24.-25.6. konaly se volby do Národního shromáždění se 150 členy  (120 voleno) 

16.7. odstoupila dosavadní vláda 



20.7. vytvořena nová vláda (MZV Stanislaus MUDENGE), kterou téhož dne 

schválilo na ustavující schůzi Národní shromáždění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


