
 
ZMĚNY  A  DOPLŇKY  ZA  ROK  2016 

 
ABCHÁZSKO 
26.7. prezident Raul Chadžimba zprostil úřadu premiéra Artura Mikvabiu a 
 úřadujícím předsedou vlády jmenoval Šamila Omaroviče ADZYNBA-u 
5.8. předsedou vlády jmenoval prezident Beslana Konstantinoviče BARCIC- e 
4.10. ministrem zahraničí v nové vládě byl jmenován Daur Vadimovič KOVE 
 
ACEH 
27.10. úřadujícím guvernérem byl s účinností od 28.10. jmenován SOEDARMO 
 
ADYGEJSKO 
28.9. úřadující předsedkyní vlády jmenována Natalja Sergejevna ŠIROKOVA 
 
ADŽARSKO 
15.7. Nejvyšší rada potvrdila jako nového předsedu vlády Zuraba PATARADZE-ho, 

kterého do funkce nominoval gruzínský prezident Margvelašvili 
28.11. předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Davit GABAIDZE 
 
AFGHÁNISTÁN 
11.1. na schůzce v Islamabádu představitelé Afghánistánu, Číny, USA a Pákistánu 
 obnovili rozhovory o postupu k mírové dohodě mezi Afghánistánem a hnutím 
 Talibán (jeho zástupci se schůzky nezúčastní) 
5.3. krátce před zahájením nových mírových rozhovorů v Islámábádu se zástupci 
 vlády, Pákistánu Číny a USA odmítl Talibán potvrdit svou účast 
9.4. vláda národní jednoty potvrdila, že bude pokračovat i po září 2016, kdy měla 
 vypršet dohoda z r. 2014 zprostředkovaná USA mezi vítězi prezidentských 
 voleb Ašrafem Gháním a Abdalláhem Abdalláhem; podle dohody měla Loya 
 Jirga změnit ústavu a vytvořit od září 2016 úřad výkonného předsedy vlády 
22.5. premiér Abdalláh potvrdil smrt vůdce Talibánu mully Achtara Mohammada 
 Mansúra, kterého při dronovém útoku v pákistánském Balúčistánu 21.5. zabily 
 americké jednotky; 24.5. byl novým vůdcem ustaven mulla Mauláví 
 Hajbatulláh ACHÚNDZÁDA /Mawlawi Hibatullah Akhundzada/ 
22.9. vláda schválila návrh mírové dohody s fundamentalistickou Islámskou stranou 
 (Hizbe Islámí) Gulbuddína Hekmatjára, která mu otevírá cestu k návratu do 
 vlasti, zajišťuje imunitu příslušníků jeho strany a jejich plná politická práva, 
 jakož i propuštění vězňů; dohodu ještě musejí podepsat prezident a Hekmatjár 
 osobně 
12.11. parlament odvolal z funkce tři ministry, mj. ministra zahraničí Salahuddína 
 Rabbáního (poměrem hlasů 140:58) 
 
ALBÁNIE 
16.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
 
ALDERNEY 
1.11. bez protikandidáta byl prohlášen staronovým předsedou Stavů Stuart 
 TROUGHT 
 
 



ALTAJ 
29.9. novým předsedou Státního shromáždění – El Kurultaje  byl zvolen Vladimir 

Nikolajevič TJULENTIN 
 
ALŽÍRSKO 
10.1. předsedou Národní rady byl znovu zvolen Abdelkader BENSALAH 
7.2. poměrem hlasů 499:2 při 16 abstencích přijal parlament ústavní změny, které 
 mj. obnovily limit pro počet mandátů prezidenta republiky vykonávaných 
 jednou osobou a poprvé stanovily berberštinu jako úřední jazyk země 
11.6. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 
 
AMERICKÁ SAMOA 
8.11. v guvernérských volbách zvítězil dosavadní guvernér Lolo Letalu Matalasi 

MOLIGA, který získal 60,2 % odevzdaných hlasů, zatímco Faoa Aitofele Sunia 
obdržel 35,8 % hlasů a Tuika Tuika, Jr. 4 % (inaugurace 3.1.2017); volební 
účast dosáhla 12 024 voličů 

 
ANDORRA 
15.6. osobním zástupcem francouzského prezidenta (viguierem) byl jmenován Jean-

Pierre HUGUES 
 
ANGOLA 
5.9. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 
 
ARMÉNIE 
16.5. na schůzce, zprostředkované USA a Ruskem ve Vídni, se prezidenti Arménie a 
 Ázerbajdžánu shodli na potřebě dodržovat úplné příměří v Náhorním 
 Karabachu, které bude nadále monitorovat OBSE 
8.9. odstoupil předseda vlády Hovik Argami Abrahamjan; jeho demisi 9.9. přijal 
 prezident a pověřil jeho vládu výkonem funkce do vytvoření „kabinetu národní 
 jednoty“ 
9.9. vládnoucí strana nominovala do funkce předsedy vlády Karena Frikoviče 
 Karapetjana 
13.9. prezident jmenoval novým předsedou vlády Karena Frikoviče Vilhelmi 
 KARAPETJAN-a 
20.9. jmenována nová vláda (MZV Eduard NALBANDJAN) 
 
ARUBA 
7.10. novým guvernérem byl jmenován Alfonso BOEKHOUDT (inaugurace 
 1.1.2017) 
 
ATHOS 
14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistasia na roční období 
 nastoupil geron (opat) kláštera Vatopedi BARNABAS 
 
AUSTRÁLIE 
25.1. s výjimkou premiéra Západní Austrálie podepsali nejvyšší činitelé vech 
 spolkových států a teritorií dokument na podporu prohlášení země republikou 
 po skončení vlády Alžběty II.; premiér Turnbull se k prohlášení nepřipojil 
12.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 



19.4. premiér Turnbull potvrdil svůj záměr vyhlásit předčasné parlamentní volby na 
 2.7. poté, co 18.4. Senát odmítl vládní návrh zákona 
28.4. poté, co Nejvyšší soud Papui Nové Guineje prohlásil existenci detenčního 
 tábora na ostrově Manus, kde jsou shromažďováni žadatelé o asyl v Austrálii, 
 za protiústavní a zrušil smlouvu země s Austrálií o jeho zřízení jako neplatnou, 
 oznámil australský ministr přistěhovalectví Peter Dutton zahájení rozhovorů s 
 papuánskou vládou na začátek května 
2.7. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 150 členy a Senátu se 
 76 členy se konaly za účasti 90,98 % (resp. 91,9 %)  oprávněných voličů 
18.7. jmenována nová vláda (MP Malcolm Bligh TURNBULL, MZV Julie BISHOP) 
30.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Tony SMITH a předsedou 
 Senátu Stephen PARRY 
27.9. Mezinárodní arbitrážní soud v Haagu vyslovil souhlas s převzetím sporu o 
 průběh mořské hranice s Východním Timorem v otázce svrchovanosti nad 
 pobřežním šelfem se zásobami ropy a zemního plynu 
 
AZÁD KAŠMÍR 
21.7. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 49 (z toho 41 volenými) 

členy 
30.7. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Shah Ghulam QADIR 
31.7. předsedou vlády byl hlasy 38 poslanců zvolen Raja Muhammad FAROOQ 

HAIDER KHAN 
16.8. novým prezidentem byl Zákonodárným shromážděním zvolen Sardar 

Muhammad MASOOD KHAN, který získal podporu 42 poslanců, zatímco pro 
Chaudhry Latifa Akbara jich hlasovalo jenom šest (inaugurace 25.8.) 

 
ÁZERBAJDŽÁN 
16.5. na schůzce, zprostředkované USA a Ruskem ve Vídni, se prezidenti
 Ázerbajdžánu a Arménie shodli na potřebě dodržovat úplné příměří v Náhorním 
 Karabachu, které bude nadále monitorovat OBSE 
25.9. referendum o změnách ústavy, které mají zejména snížit věk kandidáta na úřad 
 prezidenta, prodloužit jeho mandát z pěti na sedm let a posílit jeho pravomoci, 
 jakož i zřídit funkci viceprezidenta, proběhlo za účasti 69,70 % oprávněných 
 voličů (souhlas s navrhovaných 29 změnami se pohyboval v rozmezí  89,71 až 
 94,96 %) 
 
AZORY 
16.10. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 57 členy se konaly za 
 účasti 40,85 % registrovaných voličů (předsedkyně Ana Luísa PEREIRA LUÍS) 
 
BAHRAJN 
14.6. vláda zastavila veškerou činnost hlavního šíitského opozičního hnutí, Národní 
 islámské společnosti Wefaq, které v zemi organizuje prodemokratické protesty 
 od r. 2011 
17.7. Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí vlády ze 14.6. o pozastavení činnosti a 
 rozpustil hlavní šíitskou opoziční organizaci v zemi, Národní islámskou 
 společnost Wefaq 
 
 
 



BARMA 
6.1. předseda svazového parlamentu Shwe Mann oznámil, že zákonodárný sbor v 

novém složení, vzešlém z listopadových voleb, se sejde k ustavujícímu zasedání 
1.2. 

12.1. v hlavním městě Neipyijto byla zahájena pětidenní konference zástupců 
armády, parlamentu a ozbrojených skupin etnických rebelů o mírových 
rozhovorech, které následují po příměří z října 2015 mezi vládou a osmi 
ozbrojenými rebelskými skupinami; řada významných vzbouřeneckých 
organizací se však konference nezúčastní 

1.2. ustavující zasedání Svazového parlamentu přijalo ústavní slib všech nově 
zvolených poslanců a zvolilo vedení Lidového shromáždění; jeho předsedou se 
stal U Win Myint a místopředsedou U Ti Khun Myat 

3.2. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Mahn Winn Khaing Thann 
10.3. k volbě prezidenta se sešly obě komory Svazového parlamentu. Vítězná 

Národní liga pro demokracii nominovala dva kandidáty, kterými jsou Tchin Ťjo 
/Htin Kyaw/ v dolní komoře a Henry Van Thio v horní komoře. 

14.3. ozbrojené síly, zaujímající čtvrtinu mandátů v parlamentu, nominovaly na 
funkci prezidenta generálporučíka v.v. Myint Schweie /Myint Swe/  

15.3. Svazový parlament zvolil prezidentem Tchina ŤJO /Htin Kyaw/, který získal 
podporu 360 ze 652 přítomných poslanců, zatímco Myint Swe s 213 
obdrženými hlasy se stal prvním viceprezidentem a Henry Van Thio se 79 hlasy 
druhým viceprezidentem; inaugurace 1.4. 

22.3. nově zvolený prezident jmenoval členy své vlády (MZV Aun Schan Su Ťij 
/Aung San Suu Kyi/) 

29.3. odcházející prezident Thein Sein odvolal výjimečný stav se státě Rakhine, kde 
se od r. 2012 objevovalo nábožensky motivované násilí mezi buddhisty a 
muslimy z etnické skupiny Rohingya 

30.3. slib složil nově zvolený prezident Tchin Ťjo a dva viceprezidenti, jakož i další 
členové jeho vlády (nástup do úřadu 1.4.) 

6.4. do úřadu státního poradce jmenována Aun Schan Su Ťij 
22.5. ministryně zahraničí Su Ťij vyzvala USA, aby nevázaly zrušení finančního a 

hospodářského embarga na vyřešení postavení a práv muslimských běženců z 
Bengálska, hlásících se k národnosti Rohingya a usídlených v pohraničním státě 
Rakhine, které barmská vláda neuznává 

24.11. OSN obvinila vládu z organizování etnických čistek vůči muslimské menšině 
Rohingya ve státě Rakhine 

 
 
BAŠKORTOSTÁN 
26.11.2015 úřad předsedy vlády nastoupil Rustem Chabibovič MARDANOV 
 
BELGIE 
11.10. předsedou Poslanecké sněmovny byl opět zvolen Siegfried BRACKE a 

předsedkyní Senátu znovu Christine DEFRAIGNE 

 
BELIZE 
1.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
19.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
 
 



BĚLORUSKO 
11.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 110 členy a Rady republiky s 64 
 členy se konaly za účasti 74,68  % oprávněných voličů 
11.10. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Vladimir ANDREJČENKO 
12.10. předsedou Rady republiky byl znovu zvolen Michail MJASNIKOVIČ  
 
BENIN 
6.3. v prezidentských volbách se za účasti 64,03 % oprávněných voličů  se nejlépe 
 umístili Lionel Zinsou-Derlin s 28,44 % a Patrice Talon s 24,80 %, kteří 
 postupují do 2. kola 20.3.; na dalších místech se umístili Sébastien Ajavon    
 (23,03 %), Abdoulaye Bio-Tchané (8,79 %), Pascal Irénée Koupaki (5,85 %), 
 Robert Gbian (1,56 %), Fernand Amoussou (1,17 %), Issa Salifou (1,04 %), 
 Aké Natonde (0,88 %), Nassirou Bako Arifari (0,63 %), Mohamed Atao 
 Hinnouho (0,40 %), Saliou Youssao Aboudou (0,40 %), Bertin Koovi (0,35 %), 
 Richard Senou (0,26 %), Karimou Chabi Sika (0,24 %), Zul-Kifi Salami     
 (0,21 %), Elisabeth Agbossaga (0,19 %), Zacharie Cyriaque Goudali (0,16 %), 
 Issifou Kogui N´douro (0,16 %), Azizou El-Hadj Issa (0,14 %), Gabriel Ayivi 
 Adjavon (0,13 %), Marcel  de Souza (0,13 %), Omer Rustique Guezo (0,13 %), 
 Jean-Alexandre Hountondji (0,13 %), Daniel Edah (0,12 %), Marie-Elise 
 Gbédo (0,12 %), Christian Enock Lagnide (0,11 %),  Issa Badourou Soule  
 (0,09 %), Simon Pierre Adovelande (0,09 %), Moudjaidou Soumanou Issoufou 
 (0,09 %), Gatien Houngbédji (0,07 %), Kamarou Fassassi (0,06 %), Kessile 
 Tchala Sare (0,04 %), neplatné a prázdné hlasy 31.622 
11.3. prezident provedl změny ve vládě (MZV zůstává) 
20.3. prezidentem byl ve 2. kole zvolen Patrice Athanase Guillaume TALON, který 
 za účasti 66,13 % registrovaných voličů získal 65,37 % odevzdaných hlasů, 
 zatímco Lionel A.L. Zinsou-Derlin 34,63 % (inaugurace 6.4.) 
6.4. oznámeno složení nové vlády (MZV Aurélien AGBÉNONCI) 
 
BERMUDY 
2.8. odjel guvernér George Fergusson, úřadující guvernérkou se stala Ginny 
 FERSON 
19.9. novým guvernérem byl jmenován John James RANKIN, který úřad nastoupil 
 5.12. 
 
BHÚTÁN 
5.2. královna Jetsun Pema porodila zemi korunního prince Jigme Namgyela 

Wangčuka, první dítě královského páru 

 

BOLÍVIE 
20.1. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla znovu zvolena Lilly Gabriela 
 MONTAÑO VIAÑA a předsedou Senátu byl znovu zvolen José Alberto 
 GONZÁLES SAMANIEGO 
21.2. v referendu o ústavních změnách, které měly umožnit již čtvrtou kandidaturu 
 prezidenta Moralese do funkce, se vyslovilo 51,29 % hlasujících proti změně 
 ústavy, 48,71 % ji podpořilo; účast dosáhla 84,45 % oprávněných voličů 
 
BOSNA A HERCEGOVINA 
17.3. úřad předsedy předsednictva nastoupil Bosňák Bakir IZETBEGOVIĆ 



8.4. funkci předsedy Sněmovny reprezentantů nastoupil do 8.12.2016  Mladen 
 BOŠIĆ 
15.6. funkci předsedy Sněmovny národů nastoupil do 15.2.2017 Safet SOFTIĆ 
16.11. starostou zvláštního distriktu Brčko byl zvolen Srb Siniša MILIĆ 
17.11. úřad předsedy předsednictva nastoupil Srb Mladen IVANIĆ 
8.12. funkci předsedy Sněmovny reprezentantů do 8.8.2017 převzal Sefik 
 DZAFEROVIČ 
 
BRAZÍLIE 
16.3. prezidentka jmenovala svého předchůdce v úřadu Luize Inacia LULU DA 
 SILVA-u šéfem ministerského kabinetu 
17.3. soudce federálního soudu Sergio Moro zablokoval jmenování bývalého 
 prezidenta Lula da Silvy šéfem kabinetu ministrů krátce poté, co složil slib a 
 ujal se funkce; podle ústavy patří toto rozhodnutí do pravomoci Nejvyššího 
 soudu 
29.3. podporu koaliční vládě prezidentsky Rousseffové vypověděla nejsilnější strana 
 vládní koalice, Strana brazilského demokratického hnutí (PMDB), která stáhla i 
 sedm svých ministrů z kabinetu; krok umožní obnovení procesu sesazení 
 prezidentky z funkce 
31.3. Nejvyšší soud začal projednávat ustavení bývalého prezidenta da Silvy do 
 funkce šéfa kabinetu ministrů, což 17.3. zablokoval soudce nižšího soudu Moro 
5.4. soudce Nejvyššího soudu Marco Aurelio Mello zvrátil rozhodnutí předsedy 
 Poslanecké sněmovny a nařídil dolní komoře parlamentu ustavit komisi, která 
 by analyzovala možnost zahájení řízení o odvolání viceprezidenta Michela 
 Temera, zatímco v případě odvolání prezidentky Rousseffové nechal proces 
 impeachmentu pokračovat 
6.4. předseda 65-členné parlamentní vyšetřovací komise Jovair Arantes doporučil 
 pokračovat v procesu sesazení prezidentky; komise o doporučení hlasovala 
 11.4. a poměrem 38:27 doporučila v proceduře pokračovat 
15.4. poté, co Nejvyšší soud zamítl žádost vlády o hlasování o odvolání prezidentky, 
 zahájila Poslanecká sněmovna debatu k nedělnímu hlasování o této otázce 
17.4. Poslanecká sněmovna schválila poměrem hlasů 367:137 a při abstenci 7 
 poslanců návrh opozice na podání ústavní žaloby Senátu ve věci sesazení 
 prezidentky, obviněné z falšování hospodářských výsledků země v r. 2014 za 
 účelem opětovného zvolení do úřadu (ústava požaduje souhlas minimálně 342 
 poslanců) 
5.5. Nejvyšší soud zbavil funkce předsedy Poslanecké sněmovny Eduarda Cunhu, 
 který se snažil zabránit vyšetřování svého obvinění z korupce a vyhrožoval 
 zákonodárcům; úřadujícím předsedou sněmovny se stal Waldir MARANHAO 
6.5. senátní vyšetřovací komise podpořila poměrem hlasů 15:5 návrh na zahájení 
 procesu sesazení prezidentky Rousseffové (11.5. bude o návrh jednat plénum 
 Senátu) 
9.5. na žádost generálního prokurátora Rodriga Janota anuloval úřadující předseda 

Poslanecké sněmovny Waldir Maranhao z procesních a formálních důvodů 
hlasování sněmovny ze 17.4. a přerušil tak proces odvolávání prezidentky, který 
bude muset být v případě opakování začít od samého počátku; následně však 
toto své rozhodnutí téhož dne vzal zpět 

12.5. Senát poměrem hlasů 55:22 schválil vydání prezidentky k trestnímu stíhání a 
její dočasné odvolání z funkce na 120 dní, během nichž bude Senát za vedení 
předsedy Nejvyššího soud rozhodovat o jejím sesazení; úřadujícím prezidentem 



se stal dosavadní viceprezident Michel Miguel Elias TEMER LULIA, který 
vzápětí jmenoval novou vládu (MZV José SERRA) 

7.6. generální prokurátor Rodrigo Janot požádal Nejvyšší soud o souhlas se 
zatčením čtyř vrcholových politiků vládnoucího PMDB, včetně předsedy 
Senátu Renána Calheirose, bývalého prezidenta Jasé Sarneye a bývalého 
předsedy Poslanecké sněmovny Eduarda Cunhy, které obvinil z maření 
vyšetřování rozsáhlé korupce 

7.7. na základě obvinění z korupce odstoupil předseda Poslanecké sněmovny 
Eduardo Cunha 

13.7. novým předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Rodrigo Felinto Ibarra 
Epitacio MAIA 

9.8. poměrem hlasů 59:21 hlasoval Senát o odvolání prezidentky Rousseffové z 
úřadu 

31.8. Senát rozhodl poměrem 61:20, tedy předepsanou dvoutřetinovou většinou, o 
sesazení prezidentky Rousseffové; viceprezident a úřadující prezident Michel 
Miguel Elias TEMER LULIA poté složil přísahu jako nová hlava státu, která 
bude v úřadě do konce původního mandátu sesazené prezidentky, tj. do 
1.1.2019 

1.9. sesazená prezidentka se odvolala k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Senátu 
sesadit ji po dokončení procesu impeachmentu 

2.12. Nejvyšší soud rozhodl, že předseda Senátu Renan Calheiros bude obviněn z 
korupce a souzen za zneužití veřejných prostředků v r. 2007; 5.12. soudce 
Nejvyššího soudu předsedu Senátu s funkce sesadil 

7.12. Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí svého člena Marka Aurelia Mella o sesazení 
Renana Calheirose z funkce předsedy Senátu jako neústavní 

 
BRITSKÉ  INDICKOOCEÁNSKÉ  ÚZEMÍ 
31.3. správkyní se stala Nicola CARNIE 
 
BRUNEJ 
5.3. jmenováním prvních 18 (ze 30 možných) jmenovaných a 13 (z 15 možných) 

„ex offo“ členů byla ustavena Zákonodárná rada (Majlis Mesyuarat Negara), 
jako zákonodárný poradní orgán sultána; jejím předsedou byl sultánem 
jmenován Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang 
Haji ABDUL RAHMAN bin Dato Setia Haji Mohamed Taib Haji ASAR 

 
BULHARSKO 
19.2. poměrem hlasů 130:80 zamítlo Lidové shromáždění návrh na vyslovení 
 nedůvěry vládě 
6.11. v prezidentských volbách se za účasti 56,28 % oprávněných voličů nejlépe 
 umístili Rumen Georgiev Radev (25,45 %) a Cecka Cačeva Dangovska    
 (21,97 %), kteří postupují do 2. kola 13.11.; na dalších místech se umístili 
 Krasimir Dončev Karakačanov (14,97 %), Veselin Najdenov Mareški       
 (11,18 %), Plamen Vasilev Orešarski (6,63 %), Trajlo Dimitrov Trajkov     
 (5,87 %), Ivajlo Georgiev Kalfin (3,28 %), Taťana Dončeva Toteva (1,82 %), 
 Žorž Gančev Gančev (0,73 %), Velizar Penkov Jenčev (0,48 %), Dimitr Vasilev 
 Marinov (0,39 %), Rumen Galbinov Galbinov (0,28 %), Plamen Panajotov 
 Paskov (0,26 %), Aleksandr Trifonov Tomov (0,25 %), Gospodin Tončev 
 Tonev (0,18 %), Kemil Achmed Ramadan (0,16 %), Kamen Slavjanov Popov 
 (0,14 %), Diana Gervasova Dimitrova (0,12 %), Jordanka Radieva Koleva  



 (0,11 %), Nikolaj Jordanov Banev (0,11 %) a Biser Georgiev Milanov (0,08 %), 
 5,52 % voličů hlasovalo proti všem kandidátům 
6.11. v referendu se za účasti 39,42 % oprávněných voličů vyslovilo 71,94 % 
 hlasujících pro navrhovanou změnu volebního systému (16,06 % proti, 9,49 % 
 odevzdalo prázdné lístky, 2,52 % hlasů bylo neplatných), 61,89 % pro volební 
 povinnost (25,96 % proti, 9,64 % odevzdalo prázdné lístky a 2,52 % hlasů bylo 
 neplatných) a 72,16 % pro změny ve financování politických stran (15,02 % 
 proti, 10,31 % odevzdalo prázdné lístky a 2,52 % hlasů bylo neplatných) 
13.11. ve 2. kole byl prezidentem zvolen Rumen Georgiev RADEV, který získal    
 59,37 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho protikandidátka Cecka Cačeva   
 36,16 % a 4,47 % hlasovalo proti oběma (inaugurace 22.1.2017); volební účast 
 dosáhla 50,44 % oprávněných voličů 
14.11. v návaznosti na prohru vládní kandidátky v prezidentských volbách odstoupila 
 vláda premiéra Bojko Borisova (16.11. demisi parlament přijal) 
2.12. předseda vlády Bojko Borisov obdržel od prezidenta mandát na vytvoření nové 
 vlády, ale obratem jej vrátil 
7.12. mandát k vytvoření nové vlády dostala od prezidenta Plevnieva Kornelija 
 Ninova ze Socialistické strany, která jej však okamžitě vrátila 
13.12. mandát k sestavení vlády převzal Rumen Christov z Reformistického bloku 
21.12. Rumen Christov se vzdal pověření sestavit vládu a tak otevřel dveře 
 předčasným parlamentním volbám 
 
BURKINA FASO 
7.1. předsedou vlády byl jmenován Paul Kaba THIEBA 
13.1. jmenována nová vláda (MZV Alpha BARRY) 
21.10. vláda podle ministra vnitra Simona Compaorého zabránila 8.10. pokusu sil 
 loajálních bývalému prezidentovi Blaise Compaorému o státní převrat a svržení 
 současného režimu demokraticky zvoleného prezidenta Kaborého 
 
BURUNDI 
6.1. jak oznámil úředník ministerstva zahraničí Joseph Bangurambona a potvrdili i 
 představitelé koalice opozičních stran CNARED, mírové rozhovory, které měly 
 začít v tanzánské Arushe, byly odloženy na neurčito 
31.1. summit AU ustoupil odporu prezidenta Nkurunzizy proti vyslání mírových 
 jednotek AU v síle 5 tisíc mužů do země, aby obnovily stabilitu, a dal přednost 
 politickému dialogu vlády s opozicí 
2.4.  RB OSN schválila rezoluci č. 2279 (2016 ) o umístění policejních sil OSN v 

 zemi a vyzvala generálního tajemníka OSN k projednání jejich působení  s 
 vládou 

29.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2303 (2016) o vyslání policejních sil OSN v 
 počtu 228 mužů, aby zabránily násilí a porušování lidských práv (3.8. vláda 
 rozhodnutí odmítla) 
 
COOKOVY OSTROVY 
20.6. Parlament na zasedání, které vláda následně odmítla, jí vyslovil nedůvěru, 
 odvolal premiéra Henryho Taukeu Punu a do úřadu předsedkyně vlády zvolil 
 Rose BROWN-ovou 
21.6. královnin zástupce Tom John Masters prohlásil zasedání Parlamentu z 20.6. 
 neplatným a jeho usnesení zrušil 



6.9. vysokým komisařem novozélandské vlády byl jmenován Peter John 
 MARSHALL (nástup 10.1.2017) 
18.12. ze země odjel dosavadní vysoký komisař novozélandské vlády Nicholas J. 
 Hurley 
 
CURAÇAO 
30.9. parlamentní volby do Stavů s 21 členy byly kvůli hurikánu Matthew přesunuty 
 na 5.10. 
4.10. před nastávajícími parlamentními volbami odstoupila vláda Bernarda 
 Whitemana 
5.10. parlamentní volby do Stavů s 21 členy se konaly za účasti 70 % (předseda 
 Marcolino FRANCO) 
28.10. sestavením nové vlády byl jako formateur guvernérem pověřen Kenneth 
 GIJSBERTHA 
21.11. předsedou vlády jmenoval guvernér Hensleyho Felixe KOEIMAN-a 
23.12. úřad nastoupila vláda premiéra Koeimana 
 
 
ČAD 
13.2. odstoupil předseda vlády Kalzeubé Pahimi Deubet, kterého v úřadu nahradil 
 Albert Pahimi PADACKÉ (slib složil 15.2.) 
16.2. oznámeno složení nové vlády (MZV Moussa FAKI) 
10.4. prezidentské volby vyhrál za účasti 76,11 % registrovaných voličů  Idriss 
 DÉBY ITNO se 61,56 % odevzdaných hlasů (inaugurace 8.8.), na dalších 
 místech se umístili Saleh Kebzabo (12,80 %), Laokein Kourayo Médard    
 (10,69 %), Joseph Djimrangar Dadnadji (5,06 %), Malloum Yoboide Djeraki 
 (1,84 %), Mahamat Ahmad Alhabo (1,61 %), Clément Djimet Bagaou (1,44 %), 
 Gali Gatta Ngothé (1,27 %), Brice Mbaimou Guedmbaye (1,02 %), Abdoulaye 
 Mbodou Mbani (1,02 %), Beassoumda Julien (0,56 %), Djividi Boukar       
 (0,48 %), Noureddine  Delwa Kassire Koumakoyé (0,44 %) a Mahamat Yesko 
 Brahim (0,30 %) 
4.5. Ústavní soud odmítl všechny stížnosti na výsledky voleb, upravil volební zisky 
 Idrisse Déby Itna na 59,92 % a Saleha Kebzabo na 12,77 % 
8.8. v souladu se zahájením nového funkčního období prezidenta Débyho odstoupil 
 premiér Albert Pahimi Padacké, kterého ale vzápětí prezident opětovně 
 jmenoval do funkce předsedy vlády 
14.8. jmenována nová vláda (MZV Moussa FAKI) 
 
ČEČENSKO 
25.3. ruský prezident pověřil Ramzana Kadyrova, kterému 5.4. skončí mandát, funkcí 
 úřadující hlavy republiky až do příštích voleb 
17.8. zemřel prezident exilové vlády Čečenska-Ičkerie Zalim Borisovič Šebzuchov 
18.9. ve volbách hlavy republiky byl znovu zvolen Ramzan Achmatovič 
 KADYROV, který získal za volební účasti 94,80 % podporu 97,94 % voličů, 
 zatímco Idris Emijevič Usmanov 0,84 %, Gairsolt Karim-Sultanovič Batajev 
 0,63 % a Sultan Abujevič Denilchanov 0,53 % voličů (inaugurace 22.9.) 
18.9. parlamentní volby do Parlamentu se 41 členem se konaly za účasti 94,79 % 
 oprávněných voličů 
4.10. předsedou Parlamentu byl zvolen Magomed Chožachmedovič DAUDOV 
 



 
 
ČERNÁ HORA 
27.4. odstoupil ministr zahraničí Igor Lukšić 
3.5. parlamentní strany se dohodly na vytvoření přechodné vlády, která má zemi 
 dovést k předčasným volbám 
12.5. provedeny změny ve vládě (MP i MZV zůstávají), které 19.5. potvrdil 
 parlament 
2.6. předsedou Shromáždění byl zvolen Darko PAJOVIĆ 
16.10. parlamentní volby do Shromáždění s 81 členem se konaly za účasti 73,41 % 
 registrovaných voličů 
26.10. předseda vlády Milo Djukanović podal demisi, úřadujícím premiérem se stal 
 jeho zástupce  Duško MARKOVIĆ 
9.11. prezident Vujanović jmenoval Duška MARKOVIĆ-e předsedou vlády a pověřil 
 jej složením nové vlády 
24.11. předsedou Shromáždění byl zvolen Ivan BRAJOVIĆ 
28.11. Shromáždění schválilo poměrem hlasů 41:0 za bojkotu opozice novou vládu 
 premiéra Markoviće (MZV Srdjan DARMANOVIĆ) 
 
ČESKO 
21.4. prezident republiky vyhlásil parlamentní volby do třetiny Senátu a volby do 
 zastupitelstev krajů na 7. a 8. 10. 2016 
25.5. novým guvernérem České národní banky byl s platností od 1.7.2016 
 prezidentem jmenován Ing. Jiří RUSNOK 
30.9. funkci velitele pozemních vojsk Armády ČR nastoupil generálmajor Štefan 
 KALETA 
7.-8.10. parlamentní volby do třetiny Senátu s 81 členem se konaly za účasti 33,54 % 
 registrovaných voličů 
14.-15.10.  2. kolo parlamentních voleb do 27 volebních obvodů Senátu proběhlo za 
 účasti 15,38 % oprávněných voličů 
21.10. zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo poměrem hlasů 33:11 hejtmanem 
 opět JUDr. Martina NETOLICKÉHO, Ph.D. 
1.11. zastupitelstvo Kraje Vysočina zvolilo poměrem 23:15 hlasů při sedmi 
 abstencích hejtmanem znovu MUDr. Jiřího BĚHOUNKA 
2.11. ustavující schůze zastupitelstva Zlínského kraje zvolila novým hejtmanem 

Jiřího ČUNKA hlasy 31 z celkového počtu 45 zastupitelů 
3.11. hejtmanem Jihočeského kraje byl na ustavujícím zasedání jeho zastupitelstva 

opět zvolen Mgr. Jiří ZIMOLA, který získal podporu 38 z celkového počtu 55 
zastupitelů 

8.11. Zastupitelstvo Olomouckého kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání novým 
hejtmanem MUDr. Oto KOŠTU, Ph.D. hlasy 35 z 54 přítomných zastupitelů 

10.11. novým hejtmanem Moravskoslezského kraje zvolilo na svém ustavujícím 
zasedání krajské zastupitelstvo hlasy 36 zastupitelů koalice z 65 možných prof. 
Ing. Ivo VONDRÁKA, CSc. 

10.11. Nejvyšší správní soud zrušil říjnové senátní volby v obvodu č. 4 (Most) a 
nařídil jejich zopakování vč. přihlašování kandidátům 

14.11. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání 
novým hejtmanem PhDr. Jiřího ŠTĚPÁNA, Ph.D., který získal 27 hlasů ze 45 
možných 



15.11. prezident republiky svolal opakované volby do obvodu č. 4 Senátu (Most) na 
27.-28.1.2017 

16.11. ustavující schůze Senátu Parlamentu ČR v novém složení zvolila jeho 
předsedou opět Milana ŠTĚCHA, který získal podporu 54 ze 78 senátorů, kteří 
se zúčastnili volby 

16.11. poměrem hlasů 55:9 byl novým hejtmanem Jihomoravského kraje zvolen na 
ustavujícím zasedání jeho zastupitelstva JUDr. Bohumil ŠIMEK 

18.11. Zastupitelstvo Středočeského kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání novou 
hejtmankou Ing. Jaroslavu POKORNOU-JERMANOVOU, která získala 
podporu 42 ze 64 přítomných zastupitelů, dva hlasovali proti a 20 se jich 
hlasování zdrželo 

21.11. Zastupitelstvo Ústeckého kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání 
hejtmanem opět Oldřicha BUBENÍČKA, který získal 28 hlasů z 55 možných 

21.11. novým hejtmanem Plzeňského kraje zvolilo jeho zastupitelstvo na své 
ustavující schůzi Josefa BERNARDA, pro kterého hlasovalo 23 zastupitelů, pět 
bylo proti a 17 abstenovalo 

22.11. poměrem hlasů 31:7 při šesti abstencích byla na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva Karlovarského kraje hejtmankou kraje zvolena Mgr. Jana 
VILDUMETZOVÁ 

22.11. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém ustavujícím zasedání zvolilo hlasy 30 
zastupitelů ze 41 přítomných hejtmanem kraje opět Bc. Martina PŮTU 

22.11. na návrh předsedy vlády odvolal k 30.11. prezident republiky ministra pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera a ministra 
zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka 

30.11. na návrh předsedy vlády jmenoval prezident republiky novým ministrem pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády 
ČR JUDr. Jana CHVOJKU a novým ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. 
Miloslava LUDVÍKA, MBA; oba byli premiérem uvedeni do funkce téhož dne 

 
Velitel vzdušných sil Armády ČR generálmajor Jaromír ŠEBESTA 
 
ČÍNA 
21.4. prezident ČLR převzal funkci nejvyššího velitele Spojeného velení ozbrojených 

sil 
12.7. vláda odmítla rozsudek Stálého rozhodčího soudu v Haagu, který podpořil 

nárok Filipín na rybolov ve Scarboroughských mělčinách podél Spratlyho 
ostrovů v Jihočínském moři, na které si činí územní nárok Čína, ale o nichž 
soud prohlásil, že nenalezl důkazů o tom, že by šlo o historické čínské území 

24.7. státy sdružené v ASEAN se na setkání ve Vientiane neshodly na společném 
postoji k rozhodnutí mezinárodního rozhodčího soudu o čínských nárocích na 
ostrovy v Jihočínském moři  

 
DAGESTÁN 
18.9. parlamentní volby do Národního shromáždění s 90 členy se konaly za účasti 

88,17 % registrovaných voličů 
29.9. předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Chizri Isajevič 

ŠICHSAJDOV 
 
 
 



DÁNSKO 
28.11. jmenována nová vláda (MP Lars Løkke RASMUSSEN, MZV Anders 

SAMUELSEN) 
 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
15.5. v prezidentských volbách zvítězil Danilo MEDINA SÁNCHEZ, který za účasti 
 69,60 % registrovaných voličů získal 61,76 % odevzdaných hlasů (inaugurace 
 16.8.);  na dalších místech se umístili Luis Rodolfo Abinader Corona (34,99 %), 
 Guillermo Moreno García (1,82 %), Elias Wessin Chávez (0,44 %),  Pelegrin 
 Horacio Castillo Semán (0,35 %), Minerva „Minou“ Josefina Tavárez Mirabal 
 (0,34 %), Hatuey De Camps Jiménez (0,18 %) a Soraya Aquino Campos 
 (0,12 %), neplatné hlasy (2,20 %) a prázdné lístky (0,01 %)  
15.5. parlamentní volby do obou komor Kongresu, Senátu se 32 členy a Poslanecké 
 sněmovny se 190 členy, se konaly za volební účasti 69,6 % oprávněných voličů 
16.8. inaugurace prezidenta a jeho nové vlády (MZV Miguel VARGAS 
 MALDONADO) 
16.8. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Lucía MEDINA SÁNCHEZ a 
 předsedou Senátu Dr. Reinaldo PARED PÉREZ 
 
DŽIBUTSKO 
8.4. prezidentské volby vyhrál opět Ismail Omar GUELLEH, který získal 87,07 % 
 odevzdaných hlasů, na dalších místech se umístili Omar Elmi Kaireh (7,34 %), 
 Mohamed Daoud Chehem (1,83 %), Mohamed Moussa Ali „Tourtour“       
 (1,52 %), Hassan Idriss Ahmed (1,38 %) a Djama Abdourhaman Djama      
 (0,86 %); neplatných a prázdných hlasů bylo 3 845, volební účast dosáhla  
 68,96 %, inaugurace V/16 
11.4. tři opoziční kandidáti odmítli výsledky voleb a označili je za zfalšované 
12.5. jmenována nová vláda (MP Abdoulkader Kamil MOHAMED, MZV 
 Mahamoud Ali YOUSSOUF) 
 
EGYPT 
10.1. za účasti 568 volených členů začala ustavující schůze Poslanecké sněmovny, 
 která zvolila svým předsedou Ali Abd Elall Sayeda AHMED-a 
23.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
10.4. při návštěvě krále Salmana podepsali nejvyšší představitelé obou zemí dohodu 
 o změně hranic v Rudém moři, podle které Egypt vrátil Saúdské Arábii ostrovy 
 Tiran a Sanafir, o nichž s ní několik let jednal 
20.4. poměrem hlasů 433:38 schválila Poslanecká sněmovnu vládu premiéra Šerífa 
 Ismaíla 
21.6. Nejvyšší soud (Státní rada) zrušila rozhodnutí prezidenta Sísího o postoupení 
 dvou ostrovů v Rudém moři 
 
EKVÁDOR 
3.3. změny ve vládě (MZV Guillaume Jean Sebastien LONG) 
 
ERITREA 
11.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2317 (2016), kterou prodloužila embargo na dovoz 
 zbraní do Eritreje a Somálska do 15.11.2017, do kdy rovněž prodloužila mandát 
 skupiny monitorující toto embargo  



 
ESTONSKO 
24.3. předsedou Státního shromáždění byl znovu zvolen Eiki NESTOR 
29.8. v 1. kole prezidentských voleb nebyl nikdo zvolen, protože nezískal ústavou 
 požadovanou podporu alespoň 68 poslanců Státního shromáždění; Eiki Nestor 
 získal 40 hlasů, Mailis Repsová 26 hlasů a Allar Jöks 25 hlasů 
30.8. 2. kolo prezidentských voleb opět nepřineslo vítěze, Siim Kallas získal 45 

hlasů, Mailis Repsová 32 hlasů a Allar Jöks 21 hlasů; do třetího kola postoupili 
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 

30.8. ve 3. kole prezidentských voleb získal Siim Kallas 42 hlasů a Mailis Repsová 
26 hlasů (hlasování se zúčastnilo 98 členů parlamentu, z nichž 30 odevzdalo 
prázdný lístek); protože žádný kandidát nezískal potřebných 68 hlasů, o jméně 
nového prezidenta rozhodne volební kolegium, složené ze členů Státního 
shromáždění a zástupců místních vládních rad, které se sejde 24.9. 

9.9. odstoupila ministryně zahraničí Marina Kaljurandová, 12.9. byl na její místo 
jmenován Jürgen LIGI 

24.9. v 1. kole hlasování volebního kolegia o novém prezidentovi získal Allar Jöks 
83 hlasy, Siim Kallas 81 hlas, Mailis Repsová 79 hlasů, Marina Kaljurandová 
75 a Mart Helme 16 hlasů; jako jediní dva kandidáti postoupili do 2. kola Jöks a 
Kallas 

24.9. protože ve 2. kole nikdo nezískal potřebných 167 hlasů (Kallas 138 a Jöks 134, 
57 volitelů odevzdalo prázdný lístek), volba se nyní vrací do Státního 
shromážděním 

3.10. Státní shromáždění v opakované volbě prezidenta zvolilo do čela státu Kersti 
KALJULAID-ovou, když jí hlas dalo 81 poslanců, zatímco 17 jich odevzdalo 
prázdný hlasovací lístek (inaugurace 10.10.) 

7.11. koaliční vládu opustili sociální demokraté (SDE) a konzervativci (IRL) a vláda 
se zástupci Reformní strany se tak stala menšinovou 

9.11. Státní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 63:28 nedůvěru vládě, její premiér 
Taavi Roivas však odmítal odstoupit; téhož dne však svou rezignaci podepsal 

20.11. prezidentka požádala Jüri RATAS-e, aby vytvořil novou vládu 
21.11. premiérem jmenována nová vláda (MZV Sven MIKSER), kterou téhož dne 

poměrem hlasů 53:33 schválilo Státní shromáždění, 22.11. ji jmenovala 
prezidentka a která se 23.11. složením slibu ujala úřadu 

 
ETIOPIE 
9.10. následkem dlouhodobých protivládních protestů Amhárů a Oromů vyhlásil 
 předseda vlády šestiměsíční výjimečný stav v celé zemi 
1.11. změny ve vládě, novým MZV se stal Workneh GEBEYEHU 
 
FALKLANDY 
29.3. předseda Zákonodárného shromáždění Mike Summers vyžádal stanovisko 
 premiéra Velké Británie k rozsudku Mezinárodní komise OSN pro hranice 
 kontinentálního šelfu o přiznání práva Argentině využívat pobřežních vod 
 souostroví, zejm. pro těžbu ropy a plynu; rozhodnutí na základě žádosti 
 Argentiny z r. 2009 rozšiřuje její teritoriální vody v jižním Atlantiku o 35 %, 
 včetně námořních teritoriálních vod kolem britského souostroví; Velká Británie 
 rozsudek odmítla 
3.10. novým výkonným úředníkem se stal Barry Alan ROWLAND 
 



 
FIDŽI 
9.9. změny ve vládě, při nichž premiér Frank Voreque Bainimarama převzal funkci 
 ministra zahraničních věcí 
 
FILIPÍNY 
7.2. prezident přijal demisi ministra zahraničí del Rosaria k 8.3. 
8.3. novým ministrem zahraničí se stal José René Dimataga ALMENDRAS 
9.5. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 297 členy a do poloviny 
 Senátu (12 senátorů) se konaly za účasti 81,66 % (Sněmovna), resp. 80,69 % 
 (Senát) registrovaných voličů 
9.5. v prezidentských volbách byl hlavou státu za účasti 81,50 % registrovaných 
 voličů zvolen Rodrigo „Digong“ Roa DUTERTE, který získal 39,01 % 
 odevzdaných hlasů (inaugurace 30.6.); na dalších místech se umístili Manuel 
 „Mar“ Araneta Roxas II. (23,45 %), Mary Grace Natividad Sonora Poe 
 Llamanzares (21,39 %), Jejomar „Jojo“ Cabauatan Binar, Sr. (12,73 %) a 
 Miriam Palma Defensor-Santiago (3,42 %); ve volbách viceprezidenta zvítězila 
 María Leonor „Leni“ Santo Tomas Gerona ROBREDO se ziskem 35,11 % 
 odevzdaných hlasů (inaugurace 30.6.); na dalších místech se umístili Ferdinand 
 „Bongbong“ Romualdez Marcos, Jr. (34,47 %), Alan Peter Schramm Cayetano 
 (14,38 %), Francis Joseph „Chiz“ Guevara Escudero (12,01 %), Antonio 
 „Sonny“ Fuentes Trillanes IV. (2,11 %) a Gregorio „Gringo“ Ballestros 
 Honasan II. (1,92 %) 
30.5. společné zasedání Senátu a Sněmovny reprezentantů prohlásilo zvoleným 
 prezidentem Rodriga „Digonga“ Rou Duterteho a viceprezidentkou Maríu 
 Leonor „Leni“ Santo Tomas Gerona Robredo (inaugurace 30.6.) 
31.5. zvolený prezident nominoval členy svého kabinetu 
30.6. inaugurace nového prezidenta, viceprezidentky a jejich vlády (MZV Perfecto 
 YASAY, Jr.) 
12.7. rozsudek Stálého rozhodčího soudu v Haagu podpořil nárok Filipín na rybolov 

ve Scarboroughských mělčinách podél Spratlyho ostrovů v Jihočínském moři, 
na které si činí územní nárok Čína 

25.7. předsedou Sněmovny reprezentantů byl zvolen Pantaleon D. ALVAREZ, 
předsedou Senátu Aquilino „Koko“ L. PIMENTEL III. 

21.8. prezident Duterte pohrozil odchodem země z OSN, pokud bude i nadále 
kritizovat boj jeho vlády proti drogám jako pošlapávání lidských práv a zločin 
podle mezinárodního práva 

 

FINSKO 
2.2. předsedkyní Sněmu byla znovu zvolena Maria LOHELA 
22.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
 
FRANCIE 
4.1. regionální rada oblasti Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine se 169 členy 
 zvolila prezidentem Philippe RICHERT-a, regionální rada oblasti Aquitanie- 
 Limousin-Poitou-Charentes se 183 členy zvolila prezidentem Alaina 
 ROUSSET-a, regionální rada oblasti Auvergne- Rhône-Alpes s 204 členy 
 zvolila prezidentem Laurenta WAUQUIEZ-e, regionální rada oblasti 
 Bourgogne-Franche-Comté se 100 členy zvolila prezidentkou Marii-Guite 
 DUFAY-ovou, regionální rada oblasti Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénés se 



 158 členy zvolala prezidentkou Carole DELGA-ovou, regionální rada oblasti 
 Nord-Pas-de-Calais-Picardie se 170 členy zvolila prezidentem Xaviera 
 BERTRAND-a a regionální rada oblasti Normadie se 102 členy zvolila 
 prezidentem Hervé MORIN-a 
9.2. poměrem hlasů 103:26 schválilo Národní shromáždění návrh na zařazení na 
 program jednání změny ústavy, která upravuje vyhlašování výjimečného stavu v 
 podmínkách bezpečnostní krize; 441 poslanců se schůze Národního 
 shromáždění nezúčastnilo 
9.2. Senát schválil poměrem hlasů 315:28 prodloužení výjimečného stavu o další 3 
 měsíce; zákon nyní musí ještě schválit Národní shromážděními 
10.2. poměrem hlasů 317:199 při 51 abstencích schválilo Národní shromáždění 
 změny ústavy, týkající se aplikace výjimečného stavu 
10.2. z funkce odstoupil ministr zahraničí Laurent Fabius, který je nominován na 
 úřad předsedy Státní rady, vykonávající funkci francouzského ústavního soudu 
11.2. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Jean-Marc AYRAULT 
16.2. Národní shromáždění schválilo poměrem hlasů 212:31 při 3 abstencích 
 prodloužení výjimečného stavu o 3 měsíce 
1.6. generální ředitelkou Generálního ředitelství státní pokladny se stala Odile 
 RENAUD-BASSOU 
13.7. vláda rozhodla o tom, aby byl výjimečný stav ukončen k 26.7.; po teroristickém 
 útoku v Nice 14.7. však prezident rozhodl, že požádá parlament o další 
 prodloužení o tři měsíce 
20.7. Národní shromáždění schválilo poměrem hlasů 489:26 při 4 abstencích 
 prodloužení výjimečného stavu, který měl skončit 26.7., o dalších šest měsíců; 
 21.7. prodloužení schválil poměrem hlasů 315:26 i Senát 
11.11. 79 opozičních poslanců ze strany Republikáni podepsalo podnět na odvolání 
 prezidenta republiky z funkce v souvislosti s prozrazením tajné informace 
 obranného charakteru 
20.11. v 1. kole primárních voleb o kandidátovi konzervativní pravice ze strany 
 Republikáni do prezidentských voleb v r. 2017 uspěli François Fillon, kterého 
 podpořilo 1 754 766 voličů (44,1 %), a Alain Juppé (1 136 080 hlasů, 28,6 %), 
 kteří postupují do 2. kola 27.11.; na dalších místech se umístili Nicolas Sarkozy 
 s 818 816 hlasů (20,6 %), Nathalie Kosciusko-Morizet se 101 717 hlasy       
 (2,6 %), Bruno Le Maire s 94 759 hlasy (2,4 %), Jean-Frédéric Poisson s 57 873 
 hlasy (1,5 %) a Jean-François Copé s 11 741 hlasem (0,3 %) 
27.11. ve 2. kole primárek o kandidátovi konzervativní pravice do prezidentských 
 voleb v r. 2017 zvítězil François FILLON, který získal 2 851 487 hlasů (66,5 % 
 všech odevzdaných a získal absolutní většinu v 534 z 577 volebních okrsků (tj. 
 92,5 %), zatímco pro Alaina Juppého se vyslovilo 1 434 667 voličů (tj. 33,5 %) 
5.12. s platností od 6.12. ohlásil svou demisi předseda vlády Manuel Valls, který se 
 chce ucházet o nominaci kandidátem Socialistické strany do prezidentských 
 voleb; novým premiérem jmenoval prezident téhož dne dosavadního ministra 
 vnitra Bernarda CAZENEUVE-a, kterého ve funkci vystřídal Bruno Le Roux 
10.12. premiér Cazeneuve oznámil záměr vlády prodloužit výjimečný stav v zemi do 
 15.7.2017, aby zajistil řádný průběh prezidentských i parlamentních voleb; dne 
 14.12. schválilo prodloužení Národní shromáždění poměrem hlasů 288:32, dne 
 15.12. také Senát (306:28) 
13.12. vládě premiéra Cazeneuva (MZV Jean-Marc AYRAULT) vyslovil parlament 
 důvěru poměrem hlasů 305:239 



17.12. pořadatelé primárek o kandidátovi levice (PS) oznámili, že se jich v lednovém 
 termínu zúčastní sedm kandidátů (Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît 
 Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias a Sylvia 
 Pinel) 
 
náčelník Generálního štábu ozbrojených sil generál Pierre DE VILLIERS 
 
FRANCOUZSKÁ GUAYANA 
11.1. úřad prefekta nastoupil Martin JAEGER 

 

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE 
4.5. novým Vysokým komisařem byl jmenován René BIDAL (nástup 30.5.) 
25.5. z ostrovů odletěl dosavadní Vysoký komisař Lionel Beffre, úřadujícím 
 komisařem se stal Marc TSCHIGGFREY  
 
GABON 
8.4. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Richard-Auguste ONOUVIET 
27.8. prezidentské volby, v nichž stávající prezident Ali BONGO ONDIMBA získal 
 49,80 %, zatímco vedoucí kandidát opozice Jean Ping 48,23 % odevzdaných 
 hlasů; na dalších místech se umístili Bruno Ben Moubamba (0,53 %), Raymond 
 Ndong Sima (0,42 %), Pierre Claver Maganga Moussavou (0,32 %), Paul Mba 
 Abessole (0,21 %),  Gérard Ella Nguema (0,16 %), Augustin Moussavou King 
 (0,15 %), Dieudonné Minlama Mintogo (0,11 %) a Abel Mbombe Nzoudou 
 (0,06 %); volební účast 59,46 % 
9.9. poražený kandidát opozice Jean Ping podal ústavní stížnost proti výsledkům 
 prezidentských voleb 27.8., které označil za zfalšované 
24.9. Ústavní soud odmítl požadavek opozice na přepočet odevzdaných hlasů a 
 potvrdil zvolení Aliho Bonga, který získal 49,80 % odevzdaných hlasů, 
 prezidentem, zatímco Jean Ping získal 48,23 % (inaugurace 28.9.) 
28.9. prezident Ali Bongo Ondimba jmenoval dosavadního ministra zahraničí 
 Francka Emmanuela ISSOZE-NGONDET-a novým předsedou vlády (úřad 
 nastoupil 29.9.) 
2.10. jmenována nová vláda (MZV Pacôme Moubelet BOUBEYA) 
 
GAMBIE 
11.11. Nezávislá volební komise potvrdila kandidaturu tří uchazečů o funkci 
 prezidenta ve volbách, které se konají 1.12. (Mamma Kandeh, Adama Barrow a 
 Yahya A.J.J. Jammeh) 
28.11. prezident Yahya Jammeh zastavil předvolební kampaň na znamení respektu ke 
 státnímu smutku za zesnulého kubánského vůdce Fidela Castra 
1.12. v prezidentských volbách byl novou hlavou státu zvolen Adama BARROW, 
 který obdržel 45,5 % odevzdaných hlasů (inaugurace 18.1.2017), zatímco 
 Sheikh Alhaji  Prof. Dr. Yahya A.J.J. Jammeh Babili Mansa 36,7 % a Mamma 
 Kandeh 17,8 % odevzdaných hlasů; volební účast dosáhla 65,75 % 
 oprávněných voličů 
5.12. na základě stížnosti, že v jednom z volebních okruhů byly špatně sečteny 
 výsledky prezidentských voleb, provedla volební komise celkovou revizi 
 výsledků, na jejímž základě upravila počet získaných hlasů tak, že kandidát 
 Barrow získal 43,34 % odevzdaných platných hlasů, kandidát Jammeh 39,6 % a 



 kandidát Kandeh 17,1 % odevzdaných platných hlasů; revidované opravy však 
 podle komise neměly vliv na status quo 
9.12. týden poté, co uznal svou porážku, odmítl prezident Yahya Jammeh výsledky 
 prezidentských voleb 1.12. kvůli údajným „abnormalitám“ a požaduje jejich 
 opakování 
9.12. zvolený prezident Barrow odmítl prezidentův pokus o anulování prezidentských 
 voleb, protože k tomu nemá žádné ústavní pravomoci 
12.12. poté, co OSN a AU vyzvaly dosavadního prezidenta Jammeha, aby přijal svou 
 porážku v prezidentských volbách, vyzval ho i zvolený prezident Barrow k 
 okamžité rezignaci; prezidentova strana oznámila, že podá stížnost k 
 Nejvyššímu soudu, který je však vinou odvolání dvou jeho členů prezidentem v 
 červnu t.r. nefunkční a pro nedostatek soudců nemůže rozhodovat (MZV Neneh 
 Macdouall Gaye-ová následně odstoupila) 
13.12. bezpečnostní síly obsadily sídlo Nezávislé volební komise poté, co se 
 prezidentova strana APRC obrátila na Nejvyšší soud se žádostí o anulování 
 výsledků voleb 
21.12. předseda Nejvyššího soudu Emmanuel Fagbenle oznámil, že soud odložil 
 projednání stížnosti APRC na údajné volební podvody do 10.1.2017, aby 
 umožnil žalované Nezávislé volební komisi seznámit se s podáním 
 
GHANA 
7.12. parlamentní volby do Parlamentu se 275 členy proběhly za volební účasti   
 68,62 %  registrovaných voličů 
7.12. v prezidentských volbách byl za účasti 68,62 % oprávněných voličů zvolen  
 novou hlavou státu Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, který získal 53,85 % 
 odevzdaných hlasů (inaugurace 7.1.2017); na dalších místech se umístili John 
 Dramani Mahama (44,40 %),  Paa Kwesi Nduom (1,00 %), Ivor Kobina 
 Greenstreet (0,24 %), Dr. Edward Nasigre Mahama (0,21 %), Nana Konadu 
 Agyeman-Rawlings (0,16 %) a Jacob Osei Yeboah (0,15 %) 
 
GIBRALTAR 
19.1. úřad nastoupil nový guvernér generálporučík Edward Grant Martin DAVIS 
 
GRENADA 
28.6. změny ve vládě, novým MZV se stal od 1.7. Elvin NIMROD 
24.11. v referendu o změnách ústavy byly za průměrné účasti 32,53 registrovaných 
 voličů odmítnuty všechny navrhované změny: převedení odvolání ke 
 Karibskému soudu proti dosavadní Korunní radě Velké Británie – 56,73 %, 
 vytvoření nové volební a hraniční komise – 59,68 %, automatická volba vůdce 
 opozice za poslance Sněmovny reprezentantů – 71,78 %, zavedení pevného 
 data pro konání voleb – 67,22 %, změna úředního názvu země ze State of 

 Grenada na Grenada, Carriacou and Petite Martinique – 56,29 % , rozšíření 
 Listiny základních práv a svobod – 76,38 % a omezení výkonu funkce předsedy 
 vlády na tři po sobě jdoucí mandáty – 73,93 %  
 
GRÓNSKO 
27.10. vytvořena nová vláda (MP Kim KIELSEN, MZV Vittus QUJAUKITSOQ) 



 
GRUZIE 
7.10. parlamentní volby do Parlamentu se 150 členy proběhly za účast 51,94 % 
 oprávněných voličů 
30.10. 2. kolo parlamentních voleb do Parlamentu se konalo za volební účasti 37,5 % 
18.11. předsedou Parlamentu byl zvolen Irakli KOBACHIDZE 
22.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají), které Parlament vyslovil důvěru 26.11. 
 poměrem hlasů 110:19  
 
GUATEMALA 
14.1. inaugurace nového prezidenta Jamese „Jimmyho“ Ernesta MORALES-e 
 CABRERY a jeho vlády (MZV Carlos Raúl MORALES MOSCOSO) 
14.1. na období do 14.1.2017 byl předsedou Kongresu republiky zvolen Mario 
 TARACENA DÍAZ-SOL 
 
GUAYANA 
předseda vlády Moses Veerasammy NAGAMOOTOO 
 
GUERNSEY 
14.3. guvernérem jmenován viceadmirál Sir Ian Fergus CORDER 
27.4. parlamentní volby do Stavů se 38 volitelnými členy proběhly za účasti 71,9 % 
 oprávněných voličů (v čele Stavů stojí bailiff Sir Richard COLLAS) 
4.5. předsedou Výboru pro politiku a zdroje (Policy and Resources Committee), 
 který nahrazuje předchozí funkci hlavního ministra, byl zvolen Gavin ST.PIER 
 
GUINEA 
4.1. jmenována nová vláda (MP Mamady YOULA, MZV Makalé CAMARA) 
 
GUINEA – BISSAU 
12.5. prezident odvolal vládu Carlose Correiy 
26.5. novým předsedou vlády byl jmenován Baciro DJÁ, který složil slib 27.5. 
2.6. jmenována nová vláda (MZV nebyl jmenován) 
16.6. jmenován ministr zahraničních věcí Soares SAMBÚ (úřad nastoupil 17.6.) 
9.11. prezident odvolal vládu Bacira Djá 
18.11. prezident jmenoval předsedou vlády Umaro Sissoco EMBALÓ-a 
12.12. premiér Embaló jmenoval novou vládu (MZV Jorge MALÚ), která se 13.12. 

ujala funkce 
 
HAITI 
2.1. na doporučení Prozatímní volební rady vyhlásil prezident Martelly termín 2. 

kola prezidentských voleb na 17.1., aby mohl být nový prezident inaugurován 
do skončení jeho mandátu, tj. do 7.2. jak vyžaduje ústava 

4.1. zvláštní komise, ustavená v prosinci 2015 k projednání stížností na průběh 1. 
kola prezidentských voleb, potvrdila, že volby provázely určité neregulérnosti 

11.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Cholzer CHANCY a předsedou 
Senátu Jocelerme PRIVERT 

14.1. úřadujícím předsedou Senátu se stal Ronald LARECHE 
19.1. poté, co bylo 2. kolo prezidentských voleb znovu odloženo na 24.1., pohrozil 

Jude Celestin odstoupením, pokud nebude provedena změna ve volebním řádu, 



která zabrání podvodům a falšování, které potvrdila nezávislá volební komise v 
průběhu 1. kola v říjnu 2015 

22.1. předseda Volební rady Pierre-Louis Opont oznámil další, již třetí odložení 
2.kola prezidentských voleb z bezpečnostních důvodů; později bylo oznámeno, 
že 2. kolo se ruší, nové prezidentské volby se uskuteční 24.4. a slib nového 
prezidenta 14.5. 

2.2. rezignoval předseda vlády Evans Paul 
7.2. v posledních hodinách mandátu prezidenta Martellyho se dohodly vláda a obě 

komory parlamentu na ustavení prozatímní vlády a na volbě prozatímního 
prezidenta na čtyřměsíční funkční období; premiér Evans Paul zůstane ve 
funkci do schválení svého nástupce parlamentem 

7.2. protože si parlament vyhradil provést volbu prozatímního prezidenta do pěti 
dní, prezident Martelly odstoupil na konci svého mandátu, aniž byl zvolen jeho 
nástupce; úřadující hlavou státu se stal předseda vlády Evans PAUL 

14.2. prozatímním prezidentem zvolilo Národní shromáždění na společné schůzi 
obou komor dosavadního předsedu Senátu Jocelerme PRIVERT-a 

25.2. prozatímní prezident jmenoval předsedou vlády Fritze Alphonse JEAN-a, který 
nastoupil do úřadu 26.2.; protože Jean nezískal podporu parlamentu, dosavadní 
premiér Paul si nárokoval setrvání v úřadu,  

7.3. jmenována nová vláda (MP Fritz Alphonse JEAN, MZV Ericq PIERRE) 
20.3. Poslanecká sněmovna odmítla program nové vlády, když jej podpořilo jen 38 

poslanců, ačkoliv ústava vyžaduje nejméně 60 
22.3. novým předsedou vlády byl jmenován Enex JEAN-CHARLES 
23.3. jmenována nová vláda (MZV Pierrot DELIÉNNE), kterou 24.3. podpořil 

poměrem hlasů 20:0 Senát a 25.3. i Poslanecká sněmovna (78:1); 28.3. se vláda 
ujala své funkce 

24.4. v den původního 2. kola prezidentských voleb tisíce obyvatel, zejména 
přívrženců Jovenela Moiseho, protestovaly proti jeho odložení; prozatímní 
prezident Privert prohlásil, že volby nebude možno uspořádat dříve než v říjnu 
t.r. 

31.5. předseda tzv. Verifikační komise Pierre François Benoit oznámil její 
doporučení zrušit problematické výsledky 1. kola prezidentských voleb z října 
2015 a konat prezidentské volby znovu; definitivně rozhodne Přechodná 
volební komise 

6.6. Přechodná volební komise rozhodla o opakování obou kol prezidentských voleb 
s tím, že nové první kolo se uskuteční 9.10. 

14.6. skončil mandát prozatímního prezidenta Jocelerme Priverta, který však 
pokračuje ve výkonu funkce 

16.6. protože se parlament nedohodl na prodloužení 6-měsíčního mandátu 
prozatímního prezidenta, hrozí zemi politická krize; předsedové obou komor 
vyzvali občany ke klidu dokud nebudou přijata potřebná opatření 

20.7. novým předsedou Senátu byl zvolen Ronald LARÈCHE 
5.10. s ohledem na hurikán Matthew, pustošící část země, odložila vláda termín 

opakovaných prezidentských voleb, plánovaných na 9.10. 
15.10. předseda Prozatímní volební rady Léopold Berlanger oznámil, že odložené 

opakované prezidentské volby se uskuteční 20.11. (a případné 2. kolo 
29.1.2017) 

20.11. opakované prezidentské volby s 27 kandidáty proběhly za účasti 21 % 
oprávněných voličů; vítězem voleb se stal Jovenel MOÏSE, který získal      
55,67 % odevzdaných hlasů (inaugurace 7.2.2017), na dalších místech se 



umístili Jude Celestin (19,52 %), Jean-Charles Moïse (11,04 %), Maryse 
Narcisse (8,99 %), Jean Henry Ceant (0,75 %), Edmonde Supplice Beauzile 
(0,64 %), Maxo Joseph (0,50 %), Amos André (0,21 %), Jean Hervé Charles 
(0,19 %), Joseph Harry Bretous (0,17 %), Marie Antoinette Gautier (0,17 %), 
Jean Clarens Renois (0,16 %), Daniel Dupiton (0,12 %), Dalvius Gerard (0,11 
%), Kesler Dalmacy (0,09 %), Jean Bertin (0,09 %), Jean Ronald Cornely (0,09 
%), Marc-Arthur Drouillard (0,09 %), Jean Poincy (0,09 %), Jacques Sampeur 
(0,09 %), Jean-Chavannes Jeune (0,09 %), Joseph G. Varnel Durandisse (0,08 
%), Roland Malgoire (0,08 %), Vilaire Cluny Duroseau (0,07 %), Diony 
Monestime (0,07 %), Luckner Desir (0,07 %) a Nelson Flecourt (0,06 %), pro 
žádného kandidáta nehlasovalo 0,68 % voličů, neplatných hlasů bylo 58 120 

20.11. volby v šesti obvodech Senátu se 30 členy a opakované 2. kolo parlamentních 
voleb ve 24 obvodech Poslanecké sněmovny se 119 členy; 1. kolo proběhlo 
9.8.2015, 2. kolo 25.10.2015 bylo prohlášeno neplatným 

 
HONDURAS 
15.4. odstoupil ministr zahraničí Arturo Corrales, úřadující ministryní zahraničí se 
 stala María Dolores AGÜERO 
 
HONGKONG 
4.9. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 70 členy se konaly za 
 účasti 58,28 % oprávněných voličů 
12.10. na ustavující schůzi byl předsedou Zákonodárného shromáždění zvolen Andrew 
 LEUNG Kwan-yuen 
7.11. poté, co odmítli složit předepsanou přísahu, byli poslanci usilující o nezávislost 
 země na Číně Sixtus Leung a Yau Wai-ching z rozhodnutí Stálého výboru 
 VSLZ zbaveni svých mandátů v Zákonodárném shromáždění 
15.11. Vrchní soud potvrdil neplatnost mandátů poslanců Sixta Leunga a Yau Wai- 
 ching, kteří odmítli složit ústavou předepsaný poslanecký slib 
11.12. volby členů tzv. Volebního výboru s 1200 členy, který zvolí příštího správce 
 tohoto území 
 
CHILE 
15.3. předsedou Senátu byl zvolen Ricardo A. LAGOS WEBER 
22.3. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Osvaldo ANDRADE LARA  
 
CHORVATSKO 
21.1. designovaný premiér Tihomir Orešković jmenoval svou vládu (MZV Miro 
 KOVAĆ) 
22.1. poměrem hlasů 83:61 schválilo Shromáždění novou vládu země 
16.6. hlasy 125 poslanců odvolalo Shromáždění vládu Tihomira Oreškoviče,které 
 vyslovilo důvěru jen 15 poslanců 
20.6. na výzvu prezidentky schválilo Shromáždění své rozpuštění a otevřelo tak cestu 
 předčasným parlamentním volbám 
16.7. prezidentka vyhlásila předčasné parlamentní volby do Shromáždění na 11. 9. 
11.9. předčasné parlamentní volby do Shromáždění se 151 členem se konaly za účasti 
 52,59 % oprávněných voličů 
7.10. uzavřena dohoda o vytvoření koaliční vlády mezi Chorvatským demokratickým 
 společenstvím (HDZ) a reformistickým uskupením MOST 
10.10. prezidentka požádala Andreje PLENKOVIĆ-e vytvořením nové vlády 



14.10. předsedou Shromáždění byl zvolen Bozo PETROV 
19.10. poměrem 91:45 vyslovilo Shromáždění důvěru nové vládě premiéra Andreje 
 Plenkoviće (MZV Davor Ivo STIER) 
 
INDIE 
7.1. vláda podmínila konání plánovaných rozhovorů s Pákistánem 14. a 15.3. 
 Islamábádu jeho účinným zakročením proti militantům, kteří měli stát za 
 útokem na leteckou základnu Pathankot 2.1. 
7.1. zemřel hlavní ministr svazového státu Džammú a Kašmír Mufti Mohammad 
 Sayeed, 9.1. byl nad státem vyhlášen guvernérský režim 
14.1. úředníci ministerstev zahraničí Indie a Pákistánu se dohodli na odložení 

vzájemných rozhovorů, které byly přerušeny po útoku ozbrojenců na indickou 
leteckou základnu; Vikas Swarup a Qazi Abdullah oznámili, že termín jednání 
ministrů 15.1. již neplatí a schůzka se uskuteční později, až bude ukončeno 
vyšetřování incidentu, z něhož Indie obviňuje pákistánskou islamistickou 
skupinu Jaish-e-Mohammad 

26.1. ve spolkovém státě Arunáčalpradéš byl vyhlášen prezidentský režim 
19.2. prezidentský režim v Arunačálpradéši byl ukončen a moc převzala nová vláda v 

čele s hlavním ministrem Kalikho PUL-em 
21.3. nepřímé parlamentní volby do třetiny (70) z 233 volitelných míst ve Sněmovně 

států se uskutečnily do 13 volitelných míst; do zbývajících 57 míst se 
uskutečnily 11.6. 

27.3. ve státě Uttarkhand byla rozpuštěna vláda Harishe Rawata a vyhlášen 
prezidentský režim 

4.4. zrušen guvernérský režim ve státu Džammú a Kašmír poté, co byla ustavena 
hlavní ministryní Mehbooba MUFTI 

21.4. Vysoký soud státu Uttarkhand zneplatnil prezidentský režim z 27.3. a obnovil 
vládu hlavního ministra Harishe Rawata; 22.4. však Nejvyšší soud Indie 
rozsudek vrchního soudu zrušil a prezidentský režim obnovil 

10.5. na základě Nejvyššího soudu Indie usneslo se znovu Shromáždění státu 
Uttarkhand poměrem hlasů 33:28 na podpoře bývalého hlavního ministra 
Harishe Rawata; 11.5. byl proto zrušen prezidentský režim a pravomoci 
Rawatovy vlády obnoveny 

22.5. guvernérkou svazového teritoria Pondichérry (Puducherry) byla jmenována 
Kiran BEDI-ová (nástup 29.5.) 

11.6. nepřímé parlamentní volby do třetiny (70) z 233 volitelných míst ve Sněmovně 
států se uskutečnily do 57 volitelných míst; do zbývajících 13 míst se 
uskutečnily již 21.3. 

13.7. Nejvyšší soud nařídil obnovení dosavadní vlády státu Arunáčalpradéš, jejíž 
hlavní ministr Nabam Tuki však 16.7. odstoupil 

17.7. Státní shromáždění Arunáčalpradéše zvolilo novým hlavním ministrem Pemu 
KHANDU-a 

17.8. novým guvernérem státu Assám byl jmenován Banwarilal PUROHIT a 
guvernérkou státu Manipur Najma HEPTULLA (úřad nastoupili 21.8.), zatímco 
guvernérem státu Paňdžáb byl jmenován V.P. Singh BADNORE a guvernérem 
území Andamany a Nikobary Jagdish MUKHI (nástup 22.8.) 

18.8. guvernér Paňdžábu V.P. Singh BADNORE byl jmenován i správcem 
Čandigarhu (do obou funkcí nastoupil 22.8.) 



31.8. guvernér státu Maháráštra C. Vidyasagar RAO převzal funkci guvernéra Tamil 
Nadu (slib složil 2.9.) a guvernér Gudžarátu Om Prakash KOHLI převzal i 
funkci guvernéra státu Mádhjapradéš (slib složil 8.9.) 

12.9. z funkce byl odvolán guvernér státu Arunáčalpradéš J. P. Rajkhowa a jeho úřad 
začal vykonávat guvernér státu Meghalaya V. SHANMUGANATHAN (úřadu 
se ujal 14.9.) 

22.12. odstoupil guvernér New Delhi Najeeb Jung, 28.12. byl jeho nástupcem 
jmenován Anil BAIJAL (úřad nastoupil 31.12.) 

 
INDONÉSIE 
27.7. změny ve vládě (MZV zůstává) 
30.11. novým předsedou Rady lidových zástupců byl zvolen Setya NOVANTO 
 
INGUŠSKO 
18.9. parlamentní volby do rozšířeného Národního shromáždění s 32 členy proběhly 

za účasti 81,42 % registrovaných voličů 
3.10. na ustavující schůzi byl novým předsedou Národního shromáždění zvolen 

Zjalimchan Sultanchamidovič JEVLOJEV 
18.11. do funkce předsedy vlády schválilo Národní shromáždění Ruslana 

Magometoviče GAGIJEV-a 

 
IRÁK 
31.3. premiér Hajdar al-Abádí nominoval na úřad ministra zahraničí Šarífa Aliho Ibn 
 AL-HUSAJNA /Sharif Ali ibn al-Hussein/ - nominace neschválena 
12.4. premiér předložil parlamentu ke schválení nový seznam ministrů, včetně MZV 
 Falíha AL-FAJÁZE /Falih al-Fayadh/ 
 
ÍRÁN 
16.1. poté, co MAAE potvrdila, že země splnila všechny podmínky jaderné dohody s 

velmocemi, ohlásily USA a EU zrušení sankcí proti Íránu 
22.1. prezident Rouhání se zastal reformních kandidátů, které Rada strážců odmítla z 

99 % registrovat do únorových parlamentních voleb, z 3000 reformních 
kandidátů jich propustila 30; konečný seznam kandidátů bude vyhlášen 4.2. 

26.2. parlamentní volby do Islámského poradního shromáždění s 290 členy a 
Shromáždění znalců s 88 členy, kteří budou vybírat příštího nejvyššího 
duchovního vůdce, proběhly za volební účasti  62 % 

29.4. v 68 volebních obvodech, kde ani jeden kandidát nezískal v 1. kole 26.2. 
minimálně 25 % odevzdaných hlasů, proběhlo 2. kolo parlamentních voleb do 
Islámského poradního shromáždění, kterého se zúčastnilo 59 % voličů 
registrovaných ve zmíněných 68 obvodech 

24.5. předsedou Shromáždění znalců byl hlasy jeho 51 členů zvolen konzervativní 
ajatolláh Ahmad DŽANNATÍ /Jannati/ 

31.5. předsedou Islámského poradního shromáždění byl znovu zvolen Alí Ardešír  
LARIDŽÁNÍ, pro kterého hlasovalo 173 poslanců, zatímco Mohammad Rezá 
Áref získal podporu 103 poslanců při 5 abstencích 

 
IRSKO 
3.2. premiér Enda Kenny požádal prezidenta o rozpuštění Poslanecké sněmovny a 

oznámil konání parlamentních voleb dne 26.2. 



26.2. parlamentní volby do zmenšené Poslanecké sněmovny se 158 členy proběhly za 
účasti 65,09 % oprávněných voličů 

29.2. zahájen přepočet hlasů ve volebních obvodech Wexford a Longford-Westmeath 
a ve 3 obvodech Dublinu, kde ještě nebylo možno určit 10 poslaneckých 
mandátů 

10.3. ustavující schůze Poslanecké sněmovny zvolila jejím předsedou Seána Ó 
FEARGHAÍL-a 

10.3. poté, co se parlamentu nepodařilo zvolit nového premiéra, podal dosavadní 
premiér Enda Kenny do rukou prezidenta demisi a stal se úřadujícím předsedou 
vlády (Enda Kenny získal 57 hlasů, Micheál Martin 43 hlasy, Garry Adams 24 
hlasy a Boyd Barrett 9 hlasů) 

6.4. žádný z kandidátů na úřad premiéra nezískal v Poslanecké sněmovně 
požadovaných 79 hlasů (Enda Kenny 51, Micheál Martin 43 a Ruth Coppinger 
10) 

7.4. dosud opoziční strana Fianna Fáil odmítla návrh na velkou koalici s vítěznou 
Fine Gael 

14.4. v dalším pokusu o volbu premiéra získal Enda Kenny 52 a Micheál Martin 43 
hlasy 

25.-26.4. nepřímé volby a jmenování 60 členů Senátu 
29.4. představitelé strany Fianna Fáil se dohodli se zástupci Fine Gael o podpoře její 

menšinové vlády po tři následující roky 
6.5. poměrem hlasů 59:49 zvolila Poslanecká sněmovna předsedou vlády opět Endu 

KENNY-ho, který vzápětí jmenoval novou vládu (MZV Charles FLANAGAN) 
8.6. předsedou Senátu byl zvolen Denis O´DONOVAN 

 

ISLAND 
5.4. poté, co v reakci na obvinění z daňových podvodů neúspěšné požádal 
 prezidenta o rozpuštění parlamentu, odstoupil premiér Sigmundur Davíd 
 Gunnlaugsson; úřadujícím premiérem se stal Sigurdur Ingi JÓHANNSSON 
7.4. úřadující premiér Jóhannsson byl potvrzen jako nový předseda vlády, stejně 
 jako jeho nová vláda (MZV Lilja Dögg ALFREDSDÓTTIR), 8.4. ji schválil 
 Althing poměrem hlasů 38:25 
25.6. v prezidentských volbách byl za účasti 75,7 % oprávněných voličů do čela státu 
 zvolen Gudni Thorlacius JÓHANNESSON, který získal 38,49 % odevzdaných 
 hlasů (inaugurace 1.8.); na dalších místech se umístili Halla Tómasdóttir   
 (27,51 %), Andri Snaer Magnason (14,04 %), Davíd Oddsson (13,54 %), Sturla 
 Jónsson (3,48 %), Elísabeth Kristín Jökulsdóttir (0,69 %), Astpór Magnússon 
 Wium (0,33 %), Gudrún Margrét Pálsdóttir (0,26 %) a Hildur Pórdardóttir  
 (0,16 %); odevzdáno bylo 2782 neplatných nebo prázdných hlasovacích lístků 
29.10. předčasné parlamentní volby do Althingu s 63 členy se konaly za účasti      
 79,18 %  oprávněných voličů  
30.10. odstoupil premiér Sigurdur Ingi Jóhansson 
2.11. prezident Jóhannesson požádal Bjarni BENEDIKTSSON-a, aby sestavil novou 
 vládu; 15.11. Benediktsson oznámil prezidentu svůj neúspěch při sestavení 
 vlády 
16.11. prezident předal mandát k vytvoření nové vlády Katrín JAKOBSDÓTTIR, která 
 mu ho však 25.11. vrátila 
2.12. sestavením vlády pověřil prezident předsedkyni třetí nejsilnější Pirátské strany 
 Birgittu JÓNSDÓTTIR; 12.12. se pověření sestavit vládu vzdala 
6.12. úřad předsedy Althingu nastoupil Steingrímur Jóhann SIGFÚSSON 



30.12. prezident předal pověření k sestavení vlády znovu konzervativci Bjarni 
 BENEDIKTSSON-ovi, který 2.1.2017 zahájil nové kolo jednání 
 
ITÁLIE 
26.9. vláda oznámila, že 4.12. se uskuteční referendum o reformě parlamentu, která 
 má redefinovat postavení Senátu a jeho vliv 
4.12. v referendu o reformě Senátu se za účasti 65,47 % oprávněných voličů 
 vyslovilo 59,11 % hlasujících (19.419.507) proti reformě, 40,89 % (13.432.208) 
 ústavní reformu podpořilo; neplatných hlasovacích lístků bylo 209.025 a 
 prázdných 83.417 
5.12. premiér Matteo Renzi, který s výsledkem referenda spojil svou politickou 
 budoucnost, podal demisi; prezident ji zatím nepřijal a požádal premiéra o 
 setrvání ve funkci do schválení rozpočtu na r. 2017 
7.12. premiér Renzi znovu předal prezidentovi svou rezignaci poté, co Senát 
 poměrem hlasů 173:108 schválil státní rozpočet na r. 2017 a byla tak splněna 
 podmínka pro přijetí jeho demise 
11.12. prezident pověřil prezident sestavením nové vlády Paola GENTILONI-ho 
 SILVERI-ho 
12.12. prezidentem jmenována nová vláda (MZV Angelino ALFANO), které vyslovila 
 důvěru poměrem hlasů 368:105 Poslanecká sněmovna (13.12.) i Senát (14.12.), 
 když ji podpořilo 169 senátorů proti 99 
 
IZRAEL 
3.6. v Paříži se za účasti 30 států a organizací (mj. OSN, Arabské ligy, USA a 
 dalších zainteresovaných zemí) konala konference o oživení izraelsko- 
 palestinského mírového procesu; Izrael ji na rozdíl od Palestiny odmítá a trvá 
 na přímých jednáních, která skončila neúspěchem v dubnu 2014 
8.11. premiér Netanjahu odmítl účast své země na mezinárodní konferenci o míru 

mezi Palestinci a Izraelem, kterou chce do konce roku uspořádat Francie; 
palestinská samospráva konání konference přivítala a přislíbila svou účast 

5.12. poměrem hlasů 59:49 schválil Knesset zákon, kterým se legalizuje výstavba 
4000 bytů židovských osídlenců na palestinských soukromých pozemcích na 
Západním břehu Jordánu 

23.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2334 (2016), schválenou poměrem hlasů 14:0 při 
abstenci USA, v níž vyzvala Izrael k končení osidlování okupovaných území, 
vč. Východního Jeruzaléma, židovskými osadníky (kolem 500 tis. Židů bylo 
usazeno v asi 140 osadách postavených na Západním břehu a ve Východním 
Jeruzalému od války v r. 1967, které jsou podle mezinárodního práva ilegální); 
premiér Netanjahu rezoluci vzápětí odmítl a prohlásil, že ji jeho vláda nebude 
respektovat  

 
JAMAJKA 
25.2. předčasné parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů se 63 volenými členy 

proběhly za účasti 48,37 % registrovaných voličů 
3.3. slib složil nový předseda vlády Andrew Michael HOLNESS 
7.3. premiér jmenoval novou vládu (MZV Kamina Johnson SMITH) 
10.3. předsedou Sněmovny reprezentantů byl zvolen Pearnel Patroe CHARLES a 

předsedou Senátu Thomas George Lewis TAVARES-FINSON 



 
JAPONSKO 
4.1. premiér Abe vyzval ruského prezidenta k rozhovorům o uzavření mírové 
 smlouvy mezi oběma zeměmi 
10.7. parlamentní volby do poloviny horní komory, Sněmovny poradců se 242 členy, 
 se konaly za účasti 54,69 % oprávněných voličů 
1.8. předsedou Sněmovny poradců byl zvolen Chuichi DATE 
3.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
17.10. šestičlenný poradní panel předsedy vlády začal projednávat otázky úpravy 
 zákonů, která by umožnila abdikaci císaře 
 
JEMEN 
23.3. zvláštní vyslanec OSN oznámil, že 10.4. bude zahájeno všeobecné příměří, na 

kterém se dohodly všechny strany vnitrostátního konfliktu; 18.4. pak v Kuvajtu 
začne nové kolo mírových rozhovorů 

28.3. před plánovaným příměřím si rebelové z kmene Houthi a vojska Saúdské 
Arábie vyměnili 109 zajatců 

3.4. prezident Mansúr Hádí jmenoval generála Alího Mohsína AL-AHMAR-a /Ali 
Mohsin al-Ahmar/ viceprezidentem a Ahmada Obejda Bin DAGHR-a /Ahmad 
Obaid Bin Daghr/ předsedou vlády; oba se funkcí ujali 4.4. 

11.4. zahájeno příměří, dohodnuté OSN 
20.4. šíitští povstalci z kmene Houthi se dostavili do Kuvajtu ke konzultacím o 

obnovení míru s vládou, které byly zahájeny 30.4. 
17.5. vláda opět jednostranně přerušila mírové rozhovory s povstalci z kmene Houthi 
9.8. vládní vojsko a Saúdskou Arabií vedená koalice obnovila po pětiměsíční 

přestávce bombardování šíitských pozic v hlavním městě Saná 
15.8. vzbouřenecký Revoluční výbor předal vrchní politickou moc tzv. Nejvyšší 

politické radě v čele se Salehem Ali AL-SAMMAD-em 
2.10. předseda Nejvyšší politické rady požádal Abdul Azíze BIN HABTÚR-a /Abdul 

Aziz Bin Habtour/ o vytvoření nové vlády 
4.10. jmenována nová vláda rebelů (úřadující MP Talál AKLAN /Talal Aqlan/, MZV 

Abú Bakr AL-KIRBÍ /Abu Baqr al-Qirbi/) 
17.10. prezident Mansúr Hádí potvrdil podle svého ministra zahraničí Abdala Málika 

al-Mechláfího připravenost vlády k mírovým jednáním se šíitskými rebely 
15.11. americký ministr zahraničí oznámil, že od 17.11. začne platit příměří dohodnuté 

mezi šíitskými povstalci z kmene Houthi a Saúdskou Arábií, která podporuje 
legální vládu 

19.11. vojenská koalice bojující proti vzbouřencům a vedená Saúdskou Arábií ohlásila 
jednostranné dvoudenní příměří od 12,00 hod. místního času 

28.11. jmenována nová vláda rebelů (MP Abdul Azíz BIN HABTÚR, MZV Hišám 
Šaraf ABDALLÁH /Hisham Sharaf Abdullah/) 

 
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 
1.3. poměrem hlasů 225:99 při 22 abstencích zamítl zásluhou vládních poslanců 

parlament návrh na vyslovení nedůvěry prezidentu Zumovi, souzenému kvůli 
korupci 

31.3. předseda Ústavního soudu Mogoeng Mogoeng oznámil, že soud rozhodl, že 
prezident porušil ústavu, když nevrátil státu prostředky ve výši 23 milionů USD 
použité na soukromé sídlo prezidenta a nařídil je vrátit do 60 dní; opoziční 
poslanci chtějí zahájit proces sesazení prezidenta Zumy z úřadu 



5.4. parlament zahájil na návrh opozice jednání o sesazení prezidenta Zumy za 
porušení ústavy; poměrem hlasů 233:143 však Národní shromáždění návrh 
zamítlo, když k zahájení procesu impeachmentu byl potřeba získat podporu 2/3 
poslanců, tedy 267 ze 400 

29.4. Vrchní soud nařídil revizi rozsudku nižšího soudu z r. 2009 o odložení 783 
případů korupce proti prezidentu Zumovi 

 
JIŽNÍ GEORGIE A SANDWICHOVY OSTROVY 
VIII/15  magistrátem byl jmenován Roger STILWELL 
 
JIŽNÍ OSETIE 
11.4. odstoupil MZV Kazbulat Cchovrebov, 22.4. byl úřadujícím ministrem 

jmenován Andrej CCHOVREBOV 
27.5. vláda rozhodla o odložení referenda o připojení země k Rusku o jeden rok 
9.8. ministrem zahraničí byl jmenován Murat DŽIOJEV 
 
JIŽNÍ SÚDÁN 
8.1. podle dohody z 26.8.2015 jmenoval prezident 50 představitelů odbojového 

hnutí kolem Rieka Machara za členy parlamentu s tím, že opozici nabídne i 
účast ve své vládě v poměru 16:10 

23.1. kromě jmenování guvernérů nových 28 provincií se vládě a opozici nepodařilo 
ve stanovené lhůtě shodnout na vytvoření přechodné vlády, jak stanovila 
mírová dohoda ze srpna 2015, která měla ukončit občanskou válku, započatu v 
r. 2013 

11.2. prezident Salva Kiir znovu jmenoval prvním viceprezidentem svého politického 
rivala Rieka MACHAR-a Teny Dhurgona, jak předpokládá dohoda o usmíření 
ze srpna 2015; druhým viceprezidentem se stal James Wani IGGA 

23.3. prezident odvolal ministra zahraničí Barnaba Marial Benjamina, úřadujícím 
MZV se stal Bashir GBANDI 

26.4. po návratu do vlasti složil ústavní slib viceprezidenta opoziční vůdce Riek 
MACHAR 

28.4. prezident jmenoval novou vládu (MZV Deng ALOR KUOL) 
10.7. RB OSN vyzvala k okamžitému ukončení bojů, které mezi armádou věrnou 

prezidentovi Kiirovi a milicemi viceprezidenta Machara trvají od 7.7. v hlavním 
městě Juba; přes výzvu obou politiků z 9.7. ke klidu zbraní boje viditelně 
iniciované přívrženci viceprezidenta pokračují a OSN požádala sousední státy z 
IGAD o pomoc s ukončením násilí v misi OSN UNMISS 

11.7. na výzvu prezidenta a jeho zástupce vyhlásily jim oddané ozbrojené jednotky 
příměří od 15,00 hod. GMT 

19.7. summit AU v Kigali potvrdil vyslání mírových sil ze zemí IGAD (Etiopie, 
Keňa, Rwanda, Súdán a Uganda) pod velením AU do Jižního Súdánu 

25.7. podle vysokého vládního funkcionáře bude vláda považovat jakoukoliv 
zahraniční vojenskou jednotku v hlavním městě za nepřátelskou a odmítá proto 
rezoluci IGAD o vyslání mírových sil na podporu mise OSN 

25.7. prezident Salva Kiir odvolal svého rivala Rieka Machara z funkce prvního 
viceprezidenta; jeho nástupcem v úřadě se stal Taban Deng GAI, který 
moderoval smírčí jednání a následnou dohodu mezi oběma politickými soky 

2.8. změny ve vládě (MZV zůstává) 
4.8. v souladu s dohodou o řešení konfliktu ze srpna 2015 bylo z 68 nově 

jmenovaných členů a 332 poslanců stávajícího Národního zákonodárného 



shromáždění zřízeno Prozatímní Národní zákonodárné shromáždění (Al-Majlis 

Al-Tachirii) se 400 členy, zatímco dosavadní Rada států s 50 členy působí jako 
horní komora parlamentu i nadále 

4.8. předsedou Prozatímního Národního zákonodárného shromáždění byl zvolen 
Anthony Lino MAKANA 

6.8. vláda schválila umístění mezinárodních sil dohlížejících na dodržování mírové 
smlouvy s opozicí, jenž navrhl IGAD 

12.8. RB OSN schválila v rezoluci č. 2304 (2016) rozmístění mírových jednotek AU 
pod patronátem mise OSN UNMISS na ochranu hlavního města Juba, ačkoliv s 
ním vláda nesouhlasí 

4.9. na nátlak mezinárodního společenství vyslovila vláda souhlas s rozmístěním 4 
tisíc mužů regionální stráže AU, které 12.8. schválila RB OSN 

14.12. prezident Kiir vyzval na zasedání parlamentu k celonárodnímu dialogu o 
ukončení tři roky trvající občanské války; jeho hlavní oponent Riek Machar 
dialog z exilu v JAR přivítal, ale bez účasti prezidenta Kiira 

 
JORDÁNSKO 
19.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
29.5. král jmenoval novým předsedou vlády Haní MULKÍ-ho /Hani Mulki/ 
1.6. jmenována nová vláda (MZV Nasser JUDEH) 
20.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 130 členy se konaly za účasti 
 36 % oprávněných voličů 
25.9. král požádal Haní MULKÍ-ho o vytvoření nové vlády 
27.9. jmenováno 65 členů Senátu vč. předsedy, kterým se znovu stal Faisal EL-
 FAYEZ 
28.9. jmenována nová vláda (MP Haní MULKÍ, MZV Nasser JUDEH) 
7.11. předsedou Poslanecké sněmovny znovu zvolen Atef TARAWNEH 
 
KAMBODŽA 
16.3. Národnímu shromáždění byly předloženy ke schválení změny ve vládě (nový 
 MZV Prak SOKHON), které parlament schválil 4.4. 
 
KAMERUN 
15.3. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Djibril Cavayé YEGUIE a 
 předsedou Senátu znovu Marcel Niat NJIFENJI 
 
KAPVERDY 
20.3. parlamentní volby do Národního shromáždění se 72 členy proběhly za volební 
 účasti 65,97 % 
8.4. designovaný premiér Ulisses CORREIA E SILVA jmenoval svou vládu (MZV 
 Luís Felipe TAVARES), která se 22.4. ujala svých pravomocí 
20.4. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Jorge Pedro Mauricio DOS 
 SANTOS 
2.10. v prezidentských volbách za účasti 35,47 % oprávněných voličů zvítězil 
 dosavadní prezident Jorge Carlos de Almeida FONSECA, který obdržel     
 74,08 % odevzdaných hlasů, zatímco Albertino Graça  22,51 % a Joaquim 
 Monteiro 3,41 %  
 
KARAČAJSKO-ČERKESKO 



27.2. ruský prezident jmenovala Rašida Temrezova, kterému skončí mandát 1.3., 
úřadující hlavou republiky 

27.8. ruský prezident jmenoval místnímu parlamentu tři kandidáty na úřad hlavy 
republiky (Rašid Temrezov, Ismel Bidžev a Viktor Borodkin) 

18.9. hlasy všech 49 přítomných poslanců zvolilo Národní shromáždění hlavou 
republiky na dalších pět let opět Rašida Borispieviče TEMREZOV-a 

22.9. poměrem hlasů 47:0 schválilo Národní shromáždění novým předsedou vlády 
Aslana Anatoljeviče OZOV-a 

 
KARAKALPACKO 
20.10. předsedou vlády byl jmenován Kachraman Ramatullajevič SARIJEV  
 
KARÉLIE 
22.2. hlava republiky Alexandr Chudilainen rozpustil vládu 
21.4. Zákonodárné shromáždění obnovilo funkci předsedy vlády a do ní schválilo 

poměrem hlasů 29:13 Olega Vladimiroviče TELNOV-a 
18.9. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se konaly za účasti 31,76 % 

oprávněných voličů 
6.10. na ustavujícím zasedání byl předsedou Zákonodárného shromáždění zvolen 

Elissan Vladimirovič ŠANDALOVIČ 
 
KATAR 
27.1. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal šajch MUHAMMAD ibn 

Abdul-Rahmán al-Sání /Sheikh Muhammad Ibn Abdul Rahman Al Thani/ 
1.11. předsedou Poradní rady byl znovu zvolen Mohamed Bin Mubarak AL-

KHULAIFI 
 
KAZACHSTÁN 
20.1. prezident rozpustil dolní komoru parlamentu, Sněmovnu se 115 členy, a vypsal 
 předčasné parlamentní volby na 20.3. 
20.3. předčasné parlamentní volby do Sněmovny se 107 členy se konaly za účasti 
 77,12 % oprávněných voličů 
25.3. Sněmovna podpořila vládu premiéra Karima Masimova a zvolila novým 
 předsedou Baktykožu Salachatdinoviče IZMUCHAMBETOV-a 
22.6. předsedou Sněmovny byl zvolen Nurlan Zajrullajevič NIGMATULIN 
8.9. v souvislosti s přeřazením na jinou funkci byl odvolán předseda vlády Karim 
 Masimov, úřadujícím předsedou se stal Bakytžan Abdirovič SAGINTAJEV 
 (9.9. potvrzen ve funkci) 
13.9. jmenována nová vláda (MZV Jerlan IDRISOV) 
28.12. novým ministrem zahraničí byl jmenován Kairat Kudaibergenovič 
 ABDRACHMANOV 
 
KIRIBATI 
7.1. 2. kolo parlamentních voleb do Shromáždění se 46 členy 
5.2. předsedou Shromáždění byl zvolen Teatao TEANNAKI 
9.3. v prezidentských volbách byl pátým prezidentem zvolen Taneti MAAMAU, 
 který obdržel 59,96 % odevzdaných hlasů (inaugurace 11.3.), na dalších 
 místech se umístili Rimeta Beniamina (38,59 %) a Tianeti Ioane (1,46 %)  
15.3. jmenována nová vláda, v níž funkci ministra zahraničí vykonává prezident 
 Maamau 



 
 
 
KOLUMBIE 
19.1. vláda a Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) se dohodly na vyslání mise 
 OSN, dohlížející po dobu 12 měsíců na příměří, které má ukončit desetiletí 
 trvající konflikt 
21.1. v rámci havanských jednání o ukončení dlouholetého konfliktu propustila vláda 

16 bojovníků Revolučních ozbrojených sil Kolumbie, a to jako gesto dobré vůle 
v odpovědi na jejich jednostranné příměří z července 2015 

25.1. RB OSN schválila vytvoření neozbrojené mise ze zástupců zemí Jižní a Střední 
Ameriky, která bude sledovat dodržování oboustranného příměří, pokud se na 
něm v mírové dohodě shodnou vláda a rebelové z FARC (dohodnout se mají do 
23.3.); mandát mise OSN by měl být zatím jednoletý 

9.2. po útoku na brigádu pozemních sil ohlásil prezident zesílení vojenských operací 
proti rebelům z Armády národního osvobození (ELN), s nímž současně jedná o 
příměří 

20.2. prezident oznámil, že mírové rozhovory s FARC v Havaně nebudou 
pokračovat, nebude-li dohody dosaženo do 23.3. 

24.3. kvůli významným rozdílům v názorech na odzbrojení milicí FARC se 
nepodařilo do 23.3. uzavřít konečný text mírové smlouvy mezi vládou a 
Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie; jednání v Havaně jsou pozastavena 

30.3. na neformální schůzce v Caracasu oznámili vyjednávači vlády, že formální 
mírové rozhovory s Armádou národního osvobození (ELN) budou zahájeny v 
ekvádorském Quitu 

22.4. odstoupili členové kabinetu, aby prezidentu umožnili jeho obměnu; 25.4. 
prezident jmenoval vládu novou (MZV María Ángela HOLGUÍN) 

16.5. vláda se dohodla s FARC na propuštění všech vojáků rebelů mladších 18 let, 
kteří budou nadále považováni za válečné oběti 

22.6. na mírových rozhovorech v Havaně potvrdili zástupci vlády i rebelů z FARC 
dosažení dohody o oboustranném příměří a odzbrojení vzbouřeneckých vojsk; 
konečná mírová dohoda má být podepsána 20.7. 

20.7. úřad předsedy Senátu do 20.7.2017 nastoupil Óscar Mauricio LIZCANO 
ARANGO a úřad předsedy Sněmovny reprezentantů Miguel Ángel  PINTO 
HERNÁNDEZ na stejné období 

12.8. vlády  Kolumbie a Venezuely se dohodly na částečném otevření hranic od 13.8. 
 poté, co od srpna 2015 je Venezuela uzavřela z bezpečnostních a ekonomických 
 důvodů 
24.8. v Havaně byla za zprostředkování Kuby podepsána konečná mírová smlouva 
 mezi vládou a rebely z FARC; smlouva podléhá schválení lidovým hlasováním, 
 které se podle prezidenta Santose uskuteční 2.10. 
28.8. vzbouřenci z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie vyhlásili ukončení palby 
 od půlnoci 24,00 hod., tedy na stejný termín jako vládní vojsko 
3.9. prezident oznámil, že oficiální podpis mírové dohody s FARC proběhne 26.9. 
24.9. 10. celonárodní konference Revolučních ozbrojených sil Kolumbie 
 jednomyslně podpořila mírovou dohodu s vládou 
26.9. v Cartageně byla na slavnostním obřadu za přítomnosti řady zahraničních hostí 
 podepsána prezidentem Santosem a vůdcem FARC Timochenkem mírová 
 dohoda, která ukončila 52 let trvající konflikt 



29.9. představitelé marxistické Armády národního osvobození (ELN) prohlásili, že j 
 sou připraveni zúčastnit se mírových rozhovorů s vládou, které měly začít již v 
 březnu 2016, ale byly odročeny 
2.10. ve všelidovém referendu za účasti 37,43 % oprávněných voličů byla hlasy 
 50,22 % voličů odmítnuta mírová dohoda s FARC (49,78 % voličů ji 
 podpořilo) 
11.10. vláda a Armáda národního osvobození oznámily zahájení mírových rozhovorů 
 v Quitu od 27.10. 
13.10. prezident jednostranně prodloužil příměří s FARC do 31.12.2016; má umožnit 
 oběma stranám dopracovat novou mírovou dohodu poté, co návrh té původní 
 odmítlo lidové referendum 2.10. 
28.10. povstalci z Armády národního osvobození (ELN) začali s propouštěním 

rukojmích, což je podmínkou vlády pro zahájení mírových rozhovorů 3.11. v 
Quitu 

12.11. vláda a Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) oznámily uzavření nové 
mírové dohody na havanském jednání obou stran 

24.11. vláda a FARC podepsaly v Bogotě nový text mírové dohody, která bude ke 
schválení předložena Kongresu 

29.11. hlasy 75 senátorů ze 102 možných schválil Senát mírovou smlouvu mezi vládou 
a FARC, nikdo nehlasoval proti; poměrem 130:0 schválila smlouvu 30.11. také 
Sněmovna reprezentantů 

15.12. FARC vyloučily ze svých řad pět regionálních velitelů, kteří odmítli mírovou 
dohodu s vládou a demobilizovat své jednotky 

28.12. obě komory Kongresu přijaly rozhodující většinou zákon o amnestii mírnějších 
kriminálních činů spáchaných příslušníky FARC v rozsahu dohodnutém v 
mírové smlouvě 

 
KOMI 
10.3. hlava republiky odvolala předsedu vlády Vladimira Alexejeviče Tukmakova; 

první místopředsedkyně vlády Larisa Vladimirovna MAXIMOVA převzala 
jeho pravomoci do jmenování nového premiéra 

18.9. hlavou republiky byl 62,17 % hlasů zvolen opět Sergej Anatoljevič 
GAPLIKOV (inaugurace 22.9.) 

23.9. hlava republiky jmenovala 10 členů tzv. Společenské komory 
 
KOMORY 
21.2. v primárních prezidentských volbách na ostrově Gran Comore se nejlépe 
 umístili Mohamed Ali Soilihi (17,61 %), Mouigni Baraka Said Soilihi(15,09 %) 
 a Azali Assoumani (14,96 %), kteří postupují do celostátního kola 10.4., na 
 dalších místech se umístili Fahmi Said Ibrahim (14,45 %), Larifou Said      
 (6,12 %), Bourhane Hamidou (5,77 %), Mohamed Daoudou (4,20 %), Said 
 Hachim Achiraffi (2,91 %), Assoumani Aboudou (2,57 %), Mohamed Issimalia 
 (1,84 %), Salimou Mohamed Amiri (1,75 %), Nassour Mohamed Ali (1,71 %), 
 Mzé Abdou Soulé El-Back (1,59 %), Said Ali Kemal Ed-Dine (1,42 %), 
 Abdouloihabi Mohamed (1,24 %), Ibrahima Hissani Mfoihaya (1,23 %), Allaui 
 Said Haimdou (0,95 %), Salim Saadi (0,93 %), Cheikh Ahmed Said 
 Abdourahmane (0,69 %), Youssouf Abdou Moinaecha (0,66 %), Said Ahmed 
 Said Ali (0,52 %), Youssouf Said Mahazi (0,50 %), Mohamed Mohamed Ali 
 Dia (0,48 %), Maecha Mtara (0,41 %) a Mahamoud Ahmed Wadaane (0,40 %), 
 neplatné a prázdné hlasy 7241, volební účast činila 74,42 % oprávněných voličů 



27.2. 19 z 25 kandidátů v prezidentských volbách požaduje přepočet odevzdaných 
 hlasů, protože podle nich došlo k podvodům 
10.4. v celostátním kole prezidentských voleb zvítězil Azali ASSOUMANI se    
 41,43 % odevzdaných hlasů (inaugurace 26.5.), za ním se umístili jak bývalý 
 viceprezident  Mohamed Ali Soilihi (39,66 %), tak guvernér ostrova Grand 
 Comore Mouigni Baraka Said Soilihi (18,91 %); volební účast dosáhla 68,9 % 
 oprávněných voličů 
20.4. viceprezident Soilihi odmítl výsledky 2. kola jako zfalšované a vyzval k jejich 
 opakování na ostrově Anjouan; obrátil se na Ústavní soud, aby rozhodl o 
 legalitě voleb na tomto ostrově, kde bylo údajně jeho voličům bráněno ve 
 výkonu volebního práva (odvolání musí být vyřešeno do 28.5., kdy současnému 
 prezidentu Ikililou Dhoininemu skončí mandát) 
11.5. po dílčím opakování voleb byl prezidentem vyhlášen Azali Assoumani, který 
 byl inaugurován 26.5. 
23.5. uvedeni do funkce noví guvernéři ostrovů Anjouan (Abdou Salami ABDOU), 
 Grande Comore (Hassani HAMADI) a Mohéli (Mohamed Said FAZUL)  
31.5. jmenována nová vláda (MZV Mohamed BACAR DOSSAR) 
 
KONGO (B) 
24.2. předseda Ústavního soudu Auguste Iloki potvrdil kandidaturu devíti osob na 
 úřad prezidenta republiky a jejich účast ve volbách 20.3. 
20.3. prezidentské volby vyhrál opět Denis SASSOU-N´GUESSO se 60,19 % 
 (inaugurace 16.4.), na dalších místech se umístili Guy-Brice Parfait Kolélas       
 (15,04 %), generál Jean-Marie Michel Mokoko (13,74 %), Pascal Tsaty 
 Mabiala (4,67 %), André Okombi Salissa (4,12 %), Claudine Munari 
 Mabondzo (1,54 %), Joseph Kignoumbi-Kia Mboungou (0,25 %), Michel 
 Mboussi-Ngouari (0,24 %) a Anguios Nganguia Engambé (0,21 %), prázdných 
 a neplatných hlasů bylo 96171; volební účast dosáhla 68,92 % 
24.3. po oznámení předběžný výsledků voleb, v nichž úřadující hlava státu získala  
 60 % odevzdaných hlasů, je odmítl opoziční kandidát Kolélas, který je napadne 
 soudně 
23.4. prezident jmenoval do obnovené funkce předsedy vlády Clémenta 
 MOUAMBA-u 
30.4. jmenována nová vláda (MZV Jean-Claude GAKOSSO) 
 
KONGO (K) 
17.9. Volební komise požádala Ústavní soud o odložení prezidentských voleb, 

plánovaných na listopad t.r., které není schopna zajistit 
18.10. Ústavní soud potvrdil žádost o odložení prezidentských voleb do února 2018 
14.11. odstoupil premiér Augustin Matata PONYO MAPON 
17.11. na úřad předsedy vlády byl prezidentem nominován Samy BADIBANGA 

NTITA 
19.12. poté, co prezidentovi Kabilovi skončilo funkční období, ale parlament mu jej 

prodloužil do dubna 2018, bylo za prostředkování katolické církve zahájeno 
jednání vlády s opozicí o řešení politické krize, kterou tento krok vyvolalo 

19.12. jmenována nová vláda (MP Samy BADIBANGA NTITA, MZV Léonard SHE 
OKITUNDU), 20.12. složením slibu nastoupil premiér svůj úřad 

31.12. za zprostředkování arcibiskupa Marcela Utembiho se dohodla vláda s opozicí 
na setrvání prezidenta Kabily v úřadě do prezidentských voleb, které se 
uskuteční v prosinci 2018, ale v nichž se již nebude potřetí ucházet o úřad 



prezidenta; do té doby zemi povede přechodná koaliční vláda, v jejímž čele 
bude představitel opozice 

 
KOREA – JIŽNÍ 
10.2. vláda rozhodla o ukončení provozu společné průmyslové zóny s KLDR v 
 Kaesongu poté, co KLDR provedla test vypuštění rakety s dlouhou dráhou letu 
 7.2. a údajný pokusný výbuch neutronové bomby 4.1. 
13.4. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění se 300 členy se konaly 
 za volební účasti 58,03 % 
14.4. předseda vládní Strany nových obzorů (Saenuri) Kim Moo-sung nabídl svou 
 demisi po volebním neúspěchu jeho strany v parlamentních volbách 
9.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen CHUNG Sye-kyun 
2.11. změny ve vládě, jejímž novým předsedou se stal KIM Pjong-čun /Kim Byong- 
 joon/, 8.11. prezidentka nominaci stáhla 
29.11. po několikadenních demonstracích obyvatel Soulu připustila prezidentka Pak 
 Kun-hje svou demisi, bude-li parlamentem dohodnut postup mírového předání 
 moci; hlavní opoziční Demokratická strana ale nabídku rezignace odmítla jako 
 trik a bude pokračovat v iniciaci procesu odvolání (impeachmentu), k němuž 
 však potřebuje podporu nejméně 28 poslanců prezidentčiny strany Senuri 
3.12. opoziční strany zahájily v Národním shromáždění proceduru sesazení 
 prezidentky, o němž by se mohlo hlasovat již 9.12.; návrh opozice se sesazení 
 Pak Kun-hje podepsalo 171 ze 300 poslanců Národního shromáždění, k 
 prosazení odvolání z funkce však bude potřebovat ještě několik poslanců z 
 vládnoucí Strany nových obzorů 
8.12. poslanci Národního shromáždění zahájili jednání o schválení procedury 
 sesazení prezidentky Pak Kun-hje; dne 9.12. ji poměrem hlasů 234:56 sesadili z 
 funkce s tím, že jejich rozhodnutí musí do 180 dní potvrdit Ústavní soud 
9.12. úřadujícím prezidentem se stal předseda vlády HWANG Kjo-an 
 
 
KOREA – SEVERNÍ 
21.2. náčelníkem generálního štábu Korejské lidové armády byl jmenován generál Ri 
 Myong-su 
6.5. za účasti cca 3 tisíc delegátů byl zahájen 7. sjezd Korejské strany práce, první 

po 36 letech 
9.5. skončil 7. sjezd KSP, který zvolil jejím předsedou Kim Čong-una 
17.5. oznámeno, že novým MZV byl jmenován Ri Yong-ho 
30.6. ústřední tiskový orgán Korejské strany práce Rodong sinmun oznámil, že 

Nejvyšší lidové shromáždění schválilo 29.6. změnu ústavy, která ruší Komisi 
národní obrany KLDR a stálý výbor Nejvyššího lidového shromáždění jako 
nejvyšší orgány státní moci a nahrazuje je Státní radou; jejím předsedou s 
platností od 1.7. byl jednomyslně zvolen Kim Čong-un  

 
KORSIKA 
4.5.2015 prefektem departmentu Haute Corse se stal Alain THIRION 
17.5. prefektem departmentu Corse-du-Sud se stal Bernard SCHMELTZ 
 

KOSOVO 
15.1. v Haagu byl ustaven zvláštní soud, aby soudil válečné zločiny spáchané 
 příslušníky Kosovské osvobozenecké armády během občanské války 



26.2. ve 3. kole zvolilo Shromáždění novým prezidentem Hashima THAÇI-ho, který 
 získal podporu 71 poslanců při 10 abstencích, když se mu nepodařilo v 1. a 2. 
 kole získat ústavou požadovanou dvoutřetinovou podporu, tj. hlasy alespoň 80 
 poslanců ze 120 (v 1.  kole Hashim Thaçi získal 50 hlasů a Rafet Rama 4 hlasy 
 při 27 abstencích a ve  2. kole získal 64 hlasů a Rama 2 při 15 abstencích); 
 inaugurace 7.4. 
2.6. ministrem zahraničí byl jmenován Enver HOXHAJ 
 
KOSTARIKA 
1.5. úřad předsedy Zákonodárného shromáždění do 30.4.2017 nastoupil Antonio 
 ÁLVAREZ DESANTI 
 
KUBA 
25.2. vláda uvolnila omezení v cestování disidentů do ciziny a umožnila odlet sedmi 

nejznámějších do USA 
25.5. v další fázi reforem schválila vláda legalizaci soukromého drobného a středního 

podnikání v několika stovkách profesí 
5.6. na znak solidarity s Venezuelou, proti níž vyhlásila Organizace amerických 

států sankce, oznámil předseda Státní rady, že jeho země se nikdy do OAS, ze 
které byla vyloučena v r. 1962 

 
KUVAJT 
16.10. předseda Národního shromáždění Marzouq al-Ghanem vyzval k uspořádání 

předčasných voleb 
16.10. poté, co Národní shromáždění zvýšilo cenu ropných produktů o 80 %, rozpustil 

je emír a vláda současně odstoupila 
26.11. parlamentní volby do Národního shromáždění s 65 členy se uskutečnily za 

účasti kolem 70 % registrovaných voličů 
28.11. v souladu s ústavou odstoupila vláda premiéra šajcha Džábira Mubaraka Al 

Hamad Al Sabah 
30.11. emír požádala šajcha DŽÁBIRA Mubaraka Al Hamad Al Sabaha o vytvoření 

nové vlády 
10.12. oznámeno složení nové vlády (MZV šajch SABAH Al Khaled Al Hamad Al 

Sabah) 
11.12. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Marzooq Ali Mohammed 

AL-GHANIM 
 
KYPR 
22.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 80 členy (voleno 56 za řeckou 

část) se konaly za účasti 66,74 % oprávněných voličů 
2.6. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Demetris SYLLOURIS 
7.11. ve švýcarském letovisku Mont Pelerin zahájili pod patronátem generálního 

tajemníka OSN prezidenti obou komunit Nicos Anastasiades a Mustafa Akinci 
pětidenní jednání o bezpečnostních a teritoriálních aspektech sjednocení ostrova 

22.11. ve Švýcarsku bylo oznámeno, že rozhovory představitelů řecké a turecké 
komunity o sjednocení ostrova zkrachovaly, zejména kvůli územním otázkám 

1.12. OSN oznámila, že předáci kyperských Řeků a Turků se dohodli na obnově 
rozhovorů o sjednocení ostrova v lednu 2017 



 
KYRGYZSTÁN 
11.4. demisi podal předseda vlády Temir Sarijev 
13.4. poměrem hlasů 115:0 zvolila Nejvyšší rada novým předsedou vlády Sooronbaje 
 Šaripoviče ŽEENBEKOV-a a schválila složení vlády (MZV Erlan Bekešovič 
 ABDYLDAJEV), která byla inaugurována 28.4. 
27.4. předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Čynybaj Akunovič TURSUNBEKOV 
26.10. odstoupila vláda premiéra Sooronbaje Žeenbekova 
8.11. nově jmenovaný premiér Sooronbaj Šaripovič ŽEENBEKOV představil novou 
 vládu (MZV Erlan Bekešovič ABDYLDAJEV) 
9.11. poměrem hlasů 112:4 schválila Nejvyšší rada složení nové vlády, kterou 11.11. 
 formálně jmenoval prezident 
11.12. ústavní reforma, která posiluje moc parlamentu i předsedy vlády, byla schválena  
 79,59 % hlasujících, zatímco 15,40 % je odmítlo a 5,01 % hlasů bylo 
 neplatných (účast  42,09 % registrovaných voličů) 
 
LAOS 
20.3. parlamentní volby do rozšířeného Národního shromáždění se 149 členy 
 proběhly za účasti 97,94 % oprávněných voličů 
20.4. předsedkyní Národního shromáždění byla opět zvolena Pany YATHOTOU 
20.4. Národní shromáždění zvolilo prezidentem Boungnanga VORACHITH-a, 
 viceprezidentem Phankhama VIPHAVANH-a a předsedou vlády Thonglouna 
 SISOULITH-a 
20.4. schváleno složení nové vlády (MZV Saleumxay KOMMASITH) 
 
LIBANON 
7.1. 34. kolo prezidentské volby skončilo opět bez výsledku pro malý počet 
 zúčastněných poslanců; 35. pokus o zvolení hlavy státu se uskuteční 8.2. 
8.2. ani na 35. zasedání k volbě prezidenta neuspělo Národní shromáždění splnit 
 svůj úkol, protože se nedostavil požadovaný počet poslanců; 36. kolo volby se 
 uskuteční 2.3. 
2.3. ani 36. kolo volby nepřineslo zvolení prezidenta, protože se nedostavil 
 dostatečný počet poslanců; 37. kolo se koná 23.3. 
23.3. 37. pokus o zvolení prezidenta republiky nebyl pro nízkou účast poslanců 
 úspěšný; příště se Národní shromáždění k volbě sejde 18.4. 
18.4. parlament ani po osmatřicáté nezvolil prezidenta republiky, protože se jeho 
 schůze zúčastnilo pouze 53 poslanců, ačkoliv ústava vyžaduje kvórum 86 
 poslanců; volba byla přeložena na 10.5. 
10.5. nízký počet přítomných poslanců způsobil, že ani 39. pokus Národního 
 shromáždění zvolit prezidenta nebyl úspěšný; 40. kolo volby proběhne 2.6. 
2.6. 40. pokus o zvolení prezidenta neuspěl, protože se nesešel dostatečný počet 
 poslanců; volba byla proto odsunuta na 23.6. 
23.6. 41. volba prezidenta opět skončila bez výsledku a byla odložena na 13.7. 
13.7. ani 42. kolo volby prezidenta se neuskutečnilo kvůli nízké účasti poslanců; další 
 43. pokus se uskuteční 8.8. 
8.8. 43. pokus o zvolení prezidenta vinou nízké účasti poslanců skončil znovu 
 neúspěšně; 44. kolo proběhne 7.9. 
7.9. ani 44. pokus zvolit prezidenta republiky nebyl úspěšný pro nízký počet 
 přítomných poslanců; 45. kolo se koná 28.9. 



28.9. proběhl další, 45. neúspěšný pokus o zvolení nového prezidenta pro malou 
 účast poslanců; 46. kolo volby proběhne 31.10. 
31.10. v 46. kole prezidentské volby byl hlasy 83 poslanců Národního shromáždění do 
 nejvyšší státní funkce zvolen Michel Naim AÚN /Michel Naim Aoun/, který se 
 složením přísahy ujal funkce; v 1. kole získal 84 od přítomných 127 poslanců, 
 tedy o dva méně než byla ústavou předepsaná 2/3 většina; ve 2. kole volby bylo 
 odevzdáno 128 hlasovacích lístků (tedy o jeden více než počet přítomných 
 poslanců) a kolo bylo zrušeno; ve 3. kole pro kandidáta hlasovalo 83 poslanců z 
 přítomných 127 a prostou většinou jej zvolilo prezidentem  
3.11. nově zvolený prezident pověřil Saada HARÍRÍ-ho sestavením nové vlády 
18.12. premiér Harírí oznámil složení své vlády národní jednoty (MZV Gebran 
 BASSIL) 
28.12. Národní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 87:4 důvěru nové koaliční 
 vládě 
 
LIBÉRIE 
6.1. změny ve vládě (MZV Marjon KAMARA) 
 
LIBYE 
19.1. pod patronátem OSN byla v Tunisu vytvořena vláda národní jednoty (MP  Fáiz 
 AL-SARRÁDŽ/Fayez al-Sarraj/, MZV Marwan ABUSREWIL); jejich 32 členů 
 bude zasláno ke schválení mezinárodně uznávanému parlamentu – Radě 
 zástupců, zasedající v  Tobrúku 
25.1. Rada zástupců odmítla poměrem hlasů 89:15 vyslovit důvěru vládě národní 
 jednoty, dohodnuté pod patronátem OSN; v Tunisu sídlící Prezidentská rada jí 
 musí do 10 dní předložit nový seznam ministrů 
14.2. Prezidentská rada navrhla nové složení vlády národní jednoty v čele se svým 
 předsedou  (MP Fáiz Mustafa AL-SARRÁDŽ /Fayez Mustafa Al- Sarraj/, MZV 
 Muhammad  Táhá SIJÁLA  /Mohamed Taha Siala/) 
23.2. mezinárodně podporovaná Rada zástupců, sídlící v Tobrúku, nemohla opět 
 potvrdit složení nové vlády národní jednoty, tentokrát pro nedostatečnou účast 
 poslanců 
12.3. Prezidentská rada vyzvala mezinárodní společenství, aby ukončilo podporu 
 vládám sídlícím v Tobrúku i Tripolisu, a podpořilo předání moci jí nominované 
 vládě z 14.2., kterou Západem podporovaná Rada zástupců opakovaně odmítla 
 potvrdit 
12.3. vláda národní jednoty premiéra Sarrádže oznámila, že převezme úřad bez 
 formálního schválení, odvolávajíc se na petici podepsanou většinou poslanců 
 Rady zástupců, kteří se přihlásili k její podpoře, ale bylo jim násilím zabráněno 
 o vyslovení důvěry hlasovat 
30.3. do Tripolisu přijeli představitelé vlády národní jednoty podporované OSN a 
 vedené premiérem Sarrádžem, aby převzali jimi řízené úřady; představitel 
 místní vlády Khalifa Ghweil však odmítl jejich autoritu uznat 
1.4. EU zavedla sankce proti vedoucím politikům obou znepřátelených režimů, kteří 
 odmítají spolupracovat s vládou národní jednoty, jmenovanou prezidentskou 
 radou a podporovanou OSN; jde o Agilaha Saleha (předseda Rady zástupců, 
 sídlící v Tobrúku), Khalifu Ghweila (předseda tzv. Vlády národní spásy, sídlící 
 v Tripolisu) a Nouri Abusahmena (předseda Všeobecného národního kongresu) 



5.4. islamistická vláda v Tripolisu vedená Chalífou Ghvílem se rozhodla vzdát 
 veškeré moci ve prospěch nové vlády národní jednoty pod vedením Fáize 
 Sarrádže 
16.5. ve Vídni proběhlo další kolo mírových rozhovorů za účasti všech 5 členských 
 zemí RB OSN a dalších 15 států, jehož výsledkem je výjimka ze zbrojního 
 embarga a dohoda na vojenské podpoře vlády národní jednoty v boji proti 
 Islámskému státu 
15.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2292 (2016) o boji proti pašování zbraní v 
 pobřežních vodách a  pověřila lodi EU zabavováním lodí pokud se prokáže, že 
 na nich byly do země  pašovány zbraně 
1.7. prezidentská rada odvolala čtyři ministry, kteří si nepřevzali svůj úřad (MZV 

zůstává) 
22.8. mezinárodním společenstvím uznaná Rada zástupců, která sídlí v Tobrúku, 

odmítla poměrem hlasů 61:1 vyslovit důvěru vládě Faíze al-Sarrádže, 
podporované OSN 

14.10. předseda Vlády národní spásy Chalífa Ghvíl /Khalifa al-Ghweil/ oznámil 
opětovnou instalaci vlády, sídlící v Tripolisu 

 
LITVA 
9.10. 1. kolo parlamentních voleb do Sejmu se 141 členy se konalo za účasti 50,61 % 
 oprávněných voličů 
23.10. 2. kolo parlamentních voleb v 68 obvodech Sejmu, kde nebylo o přímém 
 mandátu rozhodnuto v prvním kole 9.10., proběhlo za účasti 37,99 % 
 registrovaných voličů 
14.11. předsedou Sejmu byl zvolen Viktoras PRANCKIETIS 
15.11. prezidentka jmenovala do funkce premiéra Sauliuse SKVERNELIS-e 
22.11. nominovaný premiér Skvernelis byl schválen Sejmem do funkce v poměru 
 hlasů 90:4 při 33 abstencích 
24.11. nový premiér oznámil složení své vlády (MZV Linas LINKEVIČIUS) 
13.12. nová vláda nastoupila do úřadu 
 
LOTYŠSKO 
13.1. prezident navrhl do funkce předsedy vlády Mārise KUČINSKIS-e 
11.2. Sejm schválil poměrem hlasů 60:32 novou vláda (MP Māris KUČINSKIS, 
 MZV Edgars RINKEVIĆS) 
 
MADAGASKAR  
9.2. předsedou Senátu byl zvolen Honoré RAKOTOMANANA 
8.4. odstoupila vláda premiéra Jeana Ravelonariva 
10.4. novým předsedou vlády byl jmenován Solonandrasana Olivier MAHAFALY 
 (úřad nastoupil 13.4.) 
15.4. jmenována nová vláda (MZV Béatrice ATALLAH) 
 
MAĎARSKO 
5.7. prezident vyhlásil referendum o přijetí kvót EU na relokaci migrantů na 2.10. 
18.8. vláda rozhodla o prodloužení výjimečného stavu vyhlášeného v zemi kvůli 
 ohrožení migranty ze Srbska 9.3. na období šesti měsíců 
2.10. v referendu se za účasti 44,04 % registrovaných voličů 98,36 % vyslovilo proti 

přijetí kvót EU na přijímání migrantů, 1,64 % jich bylo pro; 6,17 % neplatných 
nebo prázdných hlasovacích lístků 



 
MAKEDONIE 
15.1. odstoupil premiér Nikola Gruevski 
18.1. poměrem hlasů 72:0 schválilo Shromáždění prozatímním předsedou vlády 
 Emila DIMITRIEV-a, jehož vláda (MZV Nikola POPOSKI) zůstane u moci do 
 předčasných parlamentních voleb začátkem dubna t.r. 
24.2. kvůli obavám z volebních podvodů odložila vláda konání parlamentních voleb 
 z 24.4. na 5.6. 
12.4. prezident Ivanov omilostnil politiky obviněné z korupce, vč. bývalého premiéra 

Gruevského 
18.5. poté, co Ústavní soud pozastavil přípravu předčasných voleb, protože 
 rozpuštění stávajícího Shromáždění shledal protiústavním, zrušil parlament 
 předčasné parlamentní volby, svolané na 5.6. 
2.9. Shromáždění schválilo novou vládu (MP Emil DMITRIEV, MZV Nikola 
 POPOSKI) 
17.10. rozpuštěno Shromáždění 
11.12. předčasné parlamentní volby do Shromáždění se 123 členy se konaly za účasti 
 66,79  % oprávněných voličů 
 
MALAJSIE 
26.4. novým předsedou Senátu byl zvolen Dato Sri S.A. VIGNESWARAN 
 SANASEE 
27.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
14.10. 15. panovníkem Malajsijské federace (yang di-pertuan agong) byl zvolen 
 kelantanský sultán Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Tuanku 
 MUHAMMAD V. Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra (inaugurace 13.12.)  
 
MALAWI 
7.4. změny ve vládě (MZV Francis KASAILA) 
6.9. změny ve vládě (MZV zůstává) 
 
MALEDIVY 
22.6. novým viceprezidentem byl jmenován Abdulla JIHAD a byly provedeny změny 
 ve vládě (MZV zůstává) 
5.7. odstoupil ministr zahraničí Dunya Maumoon, 13.7. byl novým MZV jmenován 
 Mohamed ASIM 
13.10. v reakci na zasahování do svých domácích záležitostí v otázce lidských práv a 
 nezávislosti soudů vystoupila země z Commonwealthu 
 
MALI 
15.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
20.7. v reakci na útok islamistů na příslušníky ozbrojených sil vyhlásila vláda 
 tříměsíční výjimečný stav 
 
MAN 
7.4. po skončení mandátu předcházejícího guvernéra jej v úřadu zastoupil David 

Charles DOYLE 
27.5. úřadu guvernéra nastoupil Sir Richard Hugh Turton GOZNEY 
19.7. prezidentem Tynwaldu a Zákonodárné rady zvolen Stephen Charles RODAN 
22.9. parlamentní volby do Sněmovny klíčů s 24 členy 



4.10. novým hlavním ministrem zvolil parlament Roberta Howarda QUAYLE-ho, 
který získal 21 hlasů, zatímco jeho oponenti Alfred Cannan a Kate Beecroftová 
devět, resp. tři hlasy 

 
MAROKO 
17.3. vláda pohrozila stažením svých vojáků z mírových sil OSN ve světě poté, co 
 generální tajemník OSN použil pro anexi Západní Sahary v r. 1975 výraz 
 „okupace“ 
18.7. po 32 letech mimo Organizaci africké jednoty, resp. Africkou unii, oficiálně 
 požádala vláda o přijetí do AU prostřednictvím krále Mohammeda VI. Na 
 summitu AU v Kigali; Maroko OAJ opustilo v r. 1984, poté co uznala 
 nezávislost Západní Sahary, kterou si Maroko nárokuje a okupuje 
7.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 395 členy se konaly za volební 
 účasti 43 % 
10.10. předsedou vlády byl znovu jmenován Abdelilah BENKIRANE 
 
MARSHALLOVY OSTROVY 
4.1. Kongres zvolil novým prezidentem Castena NEMRA-u, který získal podporu 
 17 poslanců, zatímco Alvin Jacklick 16 poslanců (inaugurace 11.1.) 
4.1. předsedou Kongresu byl zvolen Kenneth KEDI 
11.1. do úřadu nastoupila vláda prezidenta Nemry (MZV Kessai H. NOTE) 
26.1. Kongres vyslovil poměrem hlasů 21:12 nedůvěru nově zvolenému prezidentovi 
 Nemrovi a ten vzápětí odstoupil 
27.1. hlasy 24 poslanců zvolil Kongres novou prezidentkou Dr. Hildu C. HEINE- 
 ovou (inaugurace 28.1.) 
1.2. jmenována nová vláda (MZV John SILK) 
 
MARTINIK 
18.12.2015 prezidentem Shromáždění Martiniku (Assemblée de Martinique) zvolen 

Claude LISE 

 

MAURICIUS 
14.3. změny ve vládě, novým MZV se stal Vishnu LUTCHMEENARAIDOO 
 
MAURITÁNIE 
9.2. změny ve vládě, novým MZV se stal Isselkou Ould Ahmed Isid BIH 
 
MAYOTTE 
4.5. novým prefektem byl jmenován Frédéric VEAU, úřad nastoupil 23.5. 
17.5. dosavadní prefekt Seymour Morsy odjel, úřadujícím prefektem do 23.5. se stal 
 Bruno  ANDRÉ 

 
MEXIKO 
1.9. nastoupili úřad noví předsedové obou komor Svazového kongresu, a to 
 Edmundo Javier BOLAŇOS AGUILAR (Poslanecká sněmovna) a Pablo 
 ESCUDERO MORALES (Senát) 
 
MOLDAVSKO 
3.1. designovaný premiér jmenoval novou vládu (MZV Victor CHIRILA) 



4.1. pro nízkou účast poslanců nepotvrdil Parlament nominaci Iona Sturzy do 
 funkce předsedy vlády; 5.1. se Sturza vzdal mandátu sestavit novou vládu 
14.1. prezident navrhl na funkci předsedy vlády Iona PADURARU 
15.1. prezident stáhl návrh na volbu Iona Paduraru premiérem a místo něj navrhl 
 Parlamentu ke schválení Pavla FILIP-a 
20.1. za bojkotu proruské opozice schválil Parlament 57 hlasy novou vládu (MP 
 Pavel FILIP, MZV Andrei GALBUR) a následně se stala jeho budova cílem 
 útoku rozvášněných levicových protestantů 
25.1. nový premiér Filip odmítl výzvy antikorupčních iniciativ a protivládních 
 demonstrantů, aby spolu se svou vládou odstoupil 
30.10. v přímých prezidentských volbách získal za volební účasti 49,18 % 
 registrovaných voličů Igor Dodon 47,98 % odevzdaných hlasů, Maia Sandu 
 38,71 % (oba postupují do 2. kola 13.11.); za nimi se umístili Dumitru 
 Ciubaşenco (6,03 %), Iurie Leancă (3,11 %), Mihai Ghimpu (1,80 %), Valeriu 
 Ghileţchi (1,08 %), Maia Laguta (0,76 %), Silvia Radu (0,37 %) a Ana Guţu     
 s 0,17 % odevzdaných hlasů 
13.11. novým prezidentem byl zvolen Igor DODON, který získal za volební účasti 
 53,54 % oprávněných voličů 52,18 % odevzdaných hlasů, zatímco Maia Sandu 
 47,82 % (inaugurace 23.12.) 
 
MONAKO 
4.1. státním ministrem byl jmenován Serge TELLE, který do funkce nastoupí 1.2. 
27.4. předsedou Národní rady byl zvolen Christophe STEINER  
 
MONGOLSKO 
29.6. parlamentní volby do Velkého státního churalu se 76 členy proběhly za účasti 

73,58 % oprávněných voličů 
5.7. předsedou Velkého státního churalu byl zvolen Miyegombo ENKHBOLD 
7.7. Velký státní chural zvolil hlasy 68 poslanců novým předsedou vlády 

Džargaltulgu ERDENEBAT-a /Jargaltulga Erdenebat/ 
22.7. oznámeno složení nové vlády (MZV Cendíjn MUNCH-ORGIL /Tsendiyn 

Munkh-Orgil/), kterou téhož dnes schválil parlament 
 
MORDVINSKO 
18.9. parlamentní volby do Státního shromáždění se 48 členy se konaly za volební 
 účasti 79,43 % 
29.9. ustavující schůze Státního shromáždění zvolila jeho předsedou opět Vladimira 
 Vasiljeviče ČIBIRKIN-a 
 
NÁHORNÍ KARABACH 
1.4. v reakci na opakované porušování příměří z arménské strany zahájila 

ázerbajdžánská vojska operaci v Náhorním Karabachu; útok 2.4. odsoudilo 
Rusko, které vyzvalo obě země ke zdržení se násilí a okamžitému klidu zbraní 

3.4. v reakci na mezinárodní výzvy k ukončení bojů ohlásil Ázerbajdžán 
jednostranné zastavení palby 

5.4. Arménie a Ázerbajdžán oznámily dohodu o příměří 
16.5. na schůzce, zprostředkované USA a Ruskem ve Vídni, se prezidenti Arménie a 
 Ázerbajdžánu shodli na potřebě dodržovat úplné příměří v Náhorním 
 Karabachu, které bude nadále monitorovat OBSE 
 



 
 
 
NAURU 
9.7. parlamentní volby do 19 volebních obvodů Parlamentu s tím, že do 20. obvodu 

(Aiwo) proběhly 11.7.; volební účast dosáhla 93,94 % registrovaných voličů 
12.7. předsedou Parlamentu byl zvolen Cyril BURAMAN 
13.7. nově zvolený Parlament zvolil prezidentem opět Barona Divavesiho WAQA-u, 

který obdržel podporu 16 poslanců, zatímco jeho protikandidát Riddell Akua 
jenom dvou 

15.7. jmenována nová vláda, v níž funkci ministra zahraničí vykonává sám prezident 
 
NĚMECKO 
13.3. volby do zemského sněmu Bádenska-Württemberska se 143 členy se konaly za 

volební účasti 70,4 %, do zemského sněmu Porýní-Falce se 101 členem za 
volební účasti 70,4 % a do zemského sněmu Saska-Anhaltska s 87 členy za 
volební účasti 61,1 % oprávněných voličů 

21.4. koalice SPD, FDP a Zelených v Porýní-Falci se dohodla na vytvoření zemské 
vlády (MP Malu DREYER) 

4.9. volby do zemského sněmu Meklenburska-Předního Pomořanska se 71 členem 
proběhly za volební účasti 61,9 % 

18.9. volby do zemského sněmu Berlína se 160 členy se konaly za účasti 66,9 % 
oprávněných voličů 

1.11. funkci předsedkyně Spolkové rady do 31.10.2017 nastoupila Malu DREYER 
 
NEPÁL 
24.7. odstoupil předseda vlády K.P. Sharma Oli 
3.8. poměrem hlasů 363:210 zvolil Zákonodárný parlament novým předsedou vlády 
 Pushpu Kamala DAHAL-a „Prachandu“ 
4.8. nástup nového premiéra a jeho vlády (MZV dosud nejmenován) 
26.8. ministrem zahraničí byl jmenován Prakáš Šaran MAHAT 
 
NIGER 
11.1. ačkoliv mu Ústavní soud 9.1. potvrdil právo kandidovat v prezidentských 
 volbách, soudce Ibrahim Harouna odmítl podmíněně propustit bývalého 
 předsedu Národního shromáždění Hama Amadoua z vazby, v níž je od 
 listopadu 2015 pro údajnou účast na pašování dětí, z čehož byla již v červnu 
 2014 obviněna jeho druhá manželka 
21.-22. 2. v prezidentských volbách za  účasti 66,75 % oprávněných voličů nejlépe 
 uspěli  Mahamadou Issoufou (48,45 %) a Hama Amadou (17,76 %), kteří 
 postupují do 2. kola 20.3.; za nimi se umístili Seini Oumarou (12,12 %), 
 Mahamane Ousmane (6,26 %), Ibrahim Yacouba (4,35 %), Kassoum M. 
 Moctar (2,91 %), Abdou Labo (2,08 %), Cheffou Amadou (1,75 %), Amadou 
 Boubacar Cissé (1,47 %), Laouan Magagi (0,96 %), Adal Rhoubeid (0,59 %), 
 Tahirou Guimba (0,39 %), Dr. Abdoulaye Amadou Traoré (0,4 %), Mahaman 
 Jean Philipe Padonou (0,35 %) a Mahaman Hamissou Maman (0,15 %) 
21.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 171  členy proběhly za účasti 
 66,4 % oprávněných voličů 
25.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ousseini TINNI 



9.3. Hama Amadou odstoupil z 2. kola prezidentských voleb, které se má uskutečnit 
 20.3. 
20.3. ve 2. kole byl za bojkotu opozice prezidentem znovu zvolen Mahamadou 
 ISSOUFOU, který získal 92,5 % odevzdaných hlasů, zatímco Hama Amadou 
 7,5 %;  volební účast dosáhla  59,8  % (inaugurace 1.4.) 
2.4. předsedou vlády jmenoval prezident Issoufou opět Brigi RAFINI-ho 
11.4. jmenována nová vláda (MZV Ibrahim YACOUBA) 
19.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
 
NIKARAGUA 
9.1. předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Santos René NÚÑEZ 
 TÉLLEZ 
17.6. Nejvyšší soud diskvalifikoval kandidáty opoziční Národní koalice pro 
 demokracii (CND) pro prezidentské i parlamentní volby; na to další velké 
 opoziční strany odvolaly svou účast v prezidentských volbách 
28.7. Nejvyšší volební soud (CSE) omezil parlamentní mandáty poslanců stran 
 zapojených do CND 
15.8. CND vyzvala k bojkotu prezidentských a parlamentních voleb a požádala 
 Nejvyšší soud o zrušení rozhodnutí CSE z 28.7. 
10.9. úřadující předsedkyní Národního shromáždění se stala Iris Marina 
 MONTENEGRO BLANDÓN 
12.9. Nejvyšší soud odvolání CND zamítl 
6.11. prezidentské volby za účasti 65,8 % registrovaných voličů vyhrál José Daniel 
 ORTEGA SAAVEDRA, který získal 72,44 % odevzdaných hlasů (inaugurace 
 10.1.2017); na dalších místech se umístili Maximino Rodriguez (15,03 %), José 
 Alvarado (4,51 %), Saturnino Cerrato (4,31 %), Erick Cabezas (2,30 %) a 
 Carlos Canales (1,40 %) 
6.11. parlamentní volby do Národního shromáždění s 92 členy se konaly za účasti 
 65,8 % oprávněných voličů 
 
NINGXIA 
3.7. předsedkyní vlády jmenována Xian Hui (do 19.9. úřadující)  
 
NIZOZEMÍ 
13.1. předsedkyní Druhé komory Generálních stavů byla zvolena Khadija ARIB 
6.4. v celonárodním referendu o asociační smlouvě EU s Ukrajinou se za účasti  
 32,2 %  oprávněných voličů jich 61,1 % vyslovilo proti dohodě, zatímco ji 
 podpořilo jen 38,1 % hlasujících 
 
NORFOLK 
30.6. ukončena činnost Poradní rady Ostrova Norfolk 
6.7. starostkou zvolena Robin Eleanor ADAMS 
 
NOVÁ KALEDONIE 
25.5. novým Vysokým komisařem byl jmenován Thierry LATASTE, který se úřadu 
 ujal 20.6. 
 
NOVORUSKO 



29.4. konzultativní tzv. Minská skupina a zástupci Doněcké a Luhanské LR na 
jednání v Minsku dohodli naprostý klid zbraní v Donbasu, který vstoupí v 
platnost 30.4. a bude trvat po dobu pravoslavných Velikonoc a májových svátků 

14.9. vlády Luhanské a Doněcké lidové republiky vyhlásily na návrh Francie a 
Německa jednostranný týdenní klid zbraní 

21.9. v Minsku byla uzavřena mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a separatistů rámcová 
dohoda o vytvoření nárazníkové zóny a oddělení bojujících stran na donbaské 
frontě v okolí obcí Zolote, Patrovske a Stanycja Luhanska, které leží na jihu 
Luhanské LR 

22.9. prezident Luhanské lidové republiky Igor Plotnickij ohlásil potlačení pokusu o 
státní převrat, iniciovaný zastánci obnovení ukrajinské státní moci v samozvané 
lidové republice 

26.10. vlády Doněcké a Luhanské LR již počtvrté odložily konání komunálních voleb 
na svém území 

24.12. ukrajinská armáda se dohodla s donbaskými rebely na vyhlášení časově 
neomezeného tzv. vánočního příměří 

 
NOVÝ ZÉLAND 
3.3. zahájeno hlasování ve 2. referendu o změně státní vlajky 
22.3. novou generální guvernérkou byla jmenována Dame Patricia „Patsy“ REDDY 
 (úřad  nastoupí 14.9.) 
23.3. oznámeny předběžné výsledky referenda o nové státní vlajce, v němž se     
 56,73 % hlasujících vyjádřilo pro zachování stávající vlajky a 43,27 % 
 podpořilo nový model (hlasovalo 67,78 % oprávněných voličů) 
31.8. funkci generálního guvernéra opustil Sir Jerry Mateparae; do inaugurace nové 
 generální guvernérky ji bude vykonávat předsedkyně Vysokého soudu Dame 
 Sian Seerpoohi ELIAS 
28.9. inaugurace nové generální guvernérky Dame Patricie „Patsy“ Reddy 
5.11. svou rezignaci k 12.12. ohlásil předseda vlády John Key, a to z rodinných 
 důvodů 
12.12. novým předsedou vlády se složením slibu stal Simon William „Bill“ ENGLISH 
18.12. nominována nová vláda (MZV Murray McCULLY), jmenovaná generální 
 guvernérkou 20.12. 
 
PÁKISTÁN 
7.1. indická vláda podmínila konání plánovaných rozhovorů s Pákistánem 14. a 

15.3. Islamábádu jeho účinným zakročením proti militantům, kteří měli stát za 
útokem na leteckou základnu Pathankot 2.1. 

14.1. úředníci ministerstev zahraničí Indie a Pákistánu se dohodli na odložení 
vzájemných rozhovorů, které byly přerušeny po útoku ozbrojenců na indickou 
leteckou základnu; Vikas Swarup a Qazi Abdullah oznámili, že termín jednání 
ministrů 15.1. již neplatí a schůzka se uskuteční později, až bude ukončeno 
vyšetřování incidentu, z něhož Indie obviňuje pákistánskou islamistickou 
skupinu Jaish-e-Mohammad 

4.3. guvernérem provincie Khyber Pakhtunkhwa se stal Iqbal Zafar JHAGRA 
11.11. úřad guvernéra provincie Sindh převzal Saeed-uz-Zaman SIDDIQUI 
21.11. oznámeno, že funkci velitele armády k 29.11. opustí generál Raheel Shariff, 

jeho nástupcem byl 26.11. jmenován generálporučík Qamar Javed BAJWA 
 
PALAU 



27.9. v prezidentských primárkách získal stávající prezident Tommy Remengesau   
49 %, Surangel Whipps Jr. 39 % a Sandra Pierantozzi 9 % odevzdaných hlasů 

1.11. v prezidentských volbách zvítězil za účasti 62,70 % registrovaných voličů 
dosavadní prezident Thomas Esang „Tommy“ REMENGESAU, Jr. který získal 
51,3 % odevzdaných hlasů, zatímco Surangel Whipps, Jr. 48,7 %  

1.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny delegátů se 16 členy a 
redukovaného Senátu s 11 členy proběhly za volební účasti 62,70 % 

 
PALESTINA 

3.6. v Paříži se za účasti 30 států a organizací (mj. OSN, Arabské ligy, USA a 
 dalších zainteresovaných zemí) konala konference o oživení izraelsko- 
 palestinského mírového procesu; Izrael ji na rozdíl od Palestiny odmítá a trvá 
 na přímých jednáních, která skončila neúspěchem v dubnu 2014 
27.7. ministr zahraničí Malkí oznámil, že vláda zažaluje Velkou Británii kvůli 
 Balfourově deklaraci z r. 1917, která položila základy pro zřízení státu Židů v 
 Palestině a vedla k masové židovské imigraci do bývalého britského 
 mandátního území Palestina 
8.11. premiér Netanjahu odmítl účast Izraele na mezinárodní konferenci o míru mezi 

Palestinci a Izraelem, kterou chce do konce roku uspořádat Francie; palestinská 
samospráva konání konference přivítala a přislíbila svou účast 

 
PANAMA 
1.7. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Rubén DE LEON 

SÁNCHEZ 
21.7. vláda vytvořila nezávislou komisi, která má prošetřit okolnosti smrti občanů 

země během vojenské intervence USA v r. 1989 

 

PAPUA NOVÁ GUINEA 
28.4. poté, co Nejvyšší soud prohlásil existenci detenčního tábora na ostrově Manus, 
 kde jsou shromažďováni žadatelé o asyl v Austrálii, za protiústavní a zrušil 
 smlouvu země s Austrálií o jeho zřízení jako neplatnou, oznámil australský 
 ministr přistěhovalectví Peter Dutton zahájení rozhovorů s papuánskou vládou 
 na začátek května 
 
PARAGUAY 
1.7. do funkce předsedy Senátu s mandátem do 30.6.2017 nastoupil Roberto Ramón 

ACEVEDO QUEVEDO 
31.10. změny ve vládě (MZV zůstává) 
 
PERU 
9.3. volební soud odmítl registrovat pro prezidentské volby přední představitele 

opozice Julia Guzmána a Césara Acuňu 
10.4. parlamentní volby do rozšířeného Kongresu republiky se 130 členy proběhly za 

účasti  81,99 % oprávněných voličů 
10.4. prezidentské volby vyhráli za účasti 81,80 % oprávněných voličů Keiko Sofia 

Fujimori Higuchi (39,86 %) a Pedro Pablo Kuczynski Goddard (21,05 %), kteří 
postupují do 2. kola 5.6.; za nimi se umístili Verónika Fanny Mendoza Frisch    
(18,74 %), Isaac Alfredo Barnechea García (6,97 %), Alan Gabriel Ludwig 
García Pérez (5,83 %), Gregorio Santos (4,00 %), Fernando Olivera Vega   



(1,32 %), Alejandro Celestino Toledo Manrique (1,30 %), Miguel Hilario   
(0,49 %) a Ántero Flores Aráoz Esparza (0,43 %)   

5.6. novým prezidentem byl zvolen Pedro Pablo KUCZYNSKI GODDARD, který 
za účasti 80,06 % oprávněných voličů získal podporu 50,114 % z nich, zatímco 
jeho protikandidátku Keiko Fujimori podpořilo 49,886 % voličů (inaugurace 
28.7.) 

10.7. nově zvoleným prezidentem byl na úřad předsedy vlády nominován Fernando 
Martín ZAVALA LOMBARDI 

15.7. jmenována nová vláda (MZV Víctor Ricardo LUNA MENDOZA) 
26.7. předsedkyní Kongresu republiky byla zvolena Luz Filomena SALGADO 

RUBIANES 
 
PITCAIRN 
9.11. starostou byl zvolen opět Shawn CHRISTIAN 
 
POBŘEŽÍ  SLONOVINY 
6.1. odstoupila vláda premiéra Daniela Kablana DUNCAN-a, kterého vzápětí 
 prezident pověřil sestavením vlády nové 
12.1. jmenována nová vláda (MZV Albert Toikeusse MABRI) 
11.10. parlament schválil návrh nové ústavy, která ještě podléhá schválení ve 
 všelidovém referendu 30.10. 
30.10. referendum o nové ústavě země se konalo za účasti 42,42 % oprávněných 
 voličů, z nichž 93,42 % podpořilo novou ústavu země, zatímco 6,58 % bylo 
 proti 
25.11. z funkce byl odvolán ministr zahraničí Albert Toiskeusse Mabri, úřadujícím 
 ministrem zahraničí se stal Marcel Amon TANOH 
18.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 255 členy se konaly za volební 
 účasti 34,11 % registrovaných voličů 
 
PODNĚSTERSKO 
31.8. ministrem zahraničí byl potvrzen dosud úřadující Vitalij IGNATĚV 
9.9. prezident Ševčuk svým dekretem nařídil zahájení příprav připojení republiky k 
 Ruské federaci, jak o něm rozhodlo lidové referendum v r. 2006 
11.12. v prezidentských volbách byl za účasti 59,16 % oprávněných voličů zvolen do 
 čela státu Vadim Nikolajevič KRASNOSELSKIJ, který získal 62,03 % 
 odevzdaných hlasů (inaugurace 16.12.); na dalších místech se umístili Jevgenij 
 Ševčuk (27,38 %), Oleg Choržan (3,17 %), Vladimir Grigorjev (0,67 %), Irina 
 Vasilachii (0,6 %) a Alexander Deli (0,55 %), kolem 3 % voličů hlasovalo proti 
 všem kandidátům 
17.12. novým předsedou vlády byl jmenován Aleksandr Vladimirovič MARTYNOV 
 
POLSKO 
11.8. Ústavní soud prohlásil za neústavní tu část reforem současné vlády, která se 
 týká jeho postavení 
 
PORTORIKO 
8.11. guvernérské volby za účasti 55,1 % oprávněných voličů vyhrál Ricardo Antonio 
 ROSSELLÓ NEVARES (41,8 %), na dalších místech se umístili David Enrique 
 Bernier Rivera (38,9 %), Alexandra Lúgaro Aponte (11,1 %) a Manuel Cidre 
 Miranda (5,7 %) (inaugurace 2.1.2017) 



 
PORTUGALSKO 
24.1. prezidentské volby za účasti 48,84 % oprávněných voličů vyhrál prof. Marcelo 
 Nuno Duarte REBELO DE SOUSA se ziskem 52,0 % odevzdaných hlasů 
 (inaugurace 9.3.); na dalších místech se umístili António Manuel Seixas 
   Sampaio da Nóvoa (22,89 %), Marisa Isabel dos Santos Matias (10,13 %), 
 Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina (4,24 %), Edgar 
 Freitas Gomes da Silva (3,95 %), Vitorino Francisco da Rocha e Silva (3,28 %), 
 Paulo Alexandre Baptista Teixeira de Morais (2,15 %), Henrique José de Sousa 
 Neto (0,84 %), Jorge Manuel Pais Seara Rodrigues Sequeira (0,30 %) a 
 Cândido Manuel Pereira Monteiro Ferreira (0,23 %), prázdné (1,24 %) a 
 neplatné (0,92 %) hlasy 
 
RAKOUSKO 
1.1. úřad předsedy Spolkové rady do 30.6.2016 nastoupil Josef SALLER 
24.4. v prezidentských volbách za účasti 68,5 % oprávněných voličů nejlépe uspěli 
 Norbert Hofer s 36,4 % a Alexander Van der Bellen s 20,38 % odevzdaných 
 hlasů, kteří postupují do 2. kola 22.5.; za nimi se umístili Irmgard Griss     
 (18,52 %), Rudolf Hundstorfer (11,18 %), Andreas Khol (11,18 %) a Richard 
 Lugner (2,35 %) 
9.5. v souvislosti s porážkou kandidáta své strany v prezidentských volbách podal 
 demisi kancléř Werner Faymann; spolkový prezident ji přijal a funkcí kancléře 
 dočasně pověřil vicekancléře Reinholda MITTERLEHNER-a 
17.5. spolkový prezident jmenoval kancléřem Christiana KERNA-a, kterého do této 
 funkce 12.5. navrhlo představenstvo vládnou Socialistické strany; nově 
 jmenovaný kancléř vzápětí provedl změny ve vládě (MZV zůstává) 
22.5. novým prezidentem byl zvolen Dr. Alexander VAN DER BELLEN, který 
 získal ve 2. kole za účasti 72,75 % oprávněných voličů podporu 50,35 % z nich, 
 zatímco pro jeho protikandidáta Ing. Norberta Hofera hlasovalo 49,65 % 
 (inaugurace 8.7.) 
8.6. předseda strany Svobodných (FPÖ) Heinz Christian Strache podal u Ústavního 
 soudu stížnost proti výsledkům prezidentských voleb s tím, že hlasy zaslané 
 poštou byly zmanipulovány ve prospěch soupeře jejich kandidáta (soud začal 
 řízení v této věci 20.6.) 
1.7. úřad předsedy Spolkové rady do 31.12.2016 nastoupil Mario LINDNER 
1.7. Ústavní soud nařídil opakování 2. kola prezidentských voleb z 22.5., i když 
 neexistují žádné indicie o tom, že by členové volebních komisí s odevzdanými 
 hlasy manipulovali; chybný postup se podle předsedy soudu Gerharta 
 Holzingera týkal téměř 70 tisíc hlasů, což by vzhledem k těsnému rozdílu mezi 
 kandidáty (30 863 hlasů) stačilo ke změně celkového výsledku 
5.7. spolkový kancléř oznámil, že opakování 2. kola prezidentských voleb se 
 uskuteční 2.10. 
8.7. poté, co skončil mandát spolkového prezidenta Heinze Fischera, začalo jeho 
 funkce dočasně vykonávat předsednictvo Národní rady v čele s Doris BURES- 
 ovou (dalšími členy jsou Norbert Hofer a Karlheinz Kopf) 
12.9. vláda rozhodla o odložení opakovaného 2. kola prezidentských voleb z 2.10. z 
 technických důvodů, a to na 4.12. (Národní rada odložení voleb schválila 21.9.) 
4.12. v opakovaném 2. kole prezidentských voleb byl za účasti 74,21 % oprávněných 
 voličů novým spolkovým prezidentem zvolen Dr. Alexander VAN DER 



 BELLEN, který získal 53,79 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho protikandidát 
 Norbert Hofer 46,21 % (inaugurace 26.1.2017) 
 
ROVNÍKOVÁ  GUINEA 
24.4. prezidentem byl opět zvolen Teodoro Obiang NGUEMA MBASOGO, který za 
 volební účasti 92,70 % oprávněných voličů získal 93,53 % odevzdaných hlasů 
 (inaugurace 20.5.); na dalších místech se umístili Avelino Mocache Mehenga- 
 Benga (1,57 %), Buenaventura Monsuy Asumu (1,53 %), Benedicto Obiang 
 Mangue (0,97 %), Carmelo Mba Bakalé (0,83 %), Agustín Masoko Abegue 
 (0,83 %) a Tomás Mba Monabang (0,74 %), neplatné hlasy (0,023 %) a prázdné 
 hlasovací lístky (0,015 %) 
17.6. prezident odvolal vládu premiéra Vicente Ehate Tomiho 
21.6. prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasobo jmenoval svého nejstaršího syna 
 Teodoro „Teodorino“ Obiang NGUEMU MANGUE viceprezidentem 
22.6. předsedou vlády byl jmenován Francisco Pascual OBAMA ASUE (nástup 
 23.6.) 
23.6. jmenována nová vláda (MZV Agapito MBA MOKUY) 
 
RUMUNSKO 
22.6. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Florin IORDACHE 
11.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 329 členy a Senátu se 136 členy 

se konaly za účasti 39,79 %, resp. 39,44 % oprávněných voličů 
21.12. ustavující schůze obou komor parlamentu zvolily svými předsedy Nicolae-Liviu 

DRAGNEA-u (Poslanecká sněmovna) a opakovaně Calina POPESCU-
TARICEANU-a (Senát) 

21.12. vítězná sociální demokracie nominovala na úřad předsedkyně vlády příslušnici 
tatarské národnostní menšiny Sevil Shhaideh, jako první ženu a zároveň 
muslimku v dějinách země; 27.12. ji však pravicový prezident Iohannis odmítl 
do úřadu jmenovat 

29.12. sociální demokracie nominovala na funkci předsedy vlády Sorina Mihaie 
GRINDEANU-a (30.12. jej jmenoval prezident do funkce) 

 
RUSKO 
28.7.  rozhodnutím prezidenta byl dosavadní Krymský federální distrikt zahrnut do 
 Jižního federálního distriktu, zplnomocněným zástupcem prezidenta v 
 Severokavkazském federálním distriktu byl jmenován Oleg Jevgenjevič 
 BELAVENCEV, zatímco v Severozápadním federálním distriktu jej bude 
 zastupovat Nikolaj Nikolajevič CUKANOV a v Sibiřském federálním distriktu 
 admirál Sergej MENJAJLO 
18.9. parlamentní volby do Státní dumy se 450 členy se konaly za účasti 47,88 % 
 registrovaných voličů 
5.10. předsedou Státní dumy byl zvolen Vjačeslav Viktorovič VOLODIN, který 
 získal podporu 404 poslanců, zatímco Dmitrije Georgijeviče Novikova 
 podpořilo 40 poslanců 
 
RWANDA 
4.10. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 
 
ŘECKO 
4.11. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 



 
 
SACHA  (JAKUTSKO) 
5.10. úřadujícím předsedou vlády byl jmenován Alexej Sergejevič 
 KOLODEZNIKOV 
25.10. Státním shromážděním byl do funkce předsedy vlády schválen Jevgenij 
 Alexejevič ČEKIN 
 
SAINT BERTHELÉMY 
8.6.2015 nástup prefektky Anne LAUBIES-ové 
  
SAINT MARTIN 
8.6.2015 nástup prefektky Anne LAUBIES-ové 
  
SAINT PIERRE A MIQUELON 
3.3. novým prefektem byl jmenován Henri JEAN  
 
SALVÁDOR 
13.7. Nejvyšší soud prohlásil za neústavní zákon o amnestii pro pachatele zločinů 

proti lidskosti z r. 1993, která ukončila občanskou válku v zemi z let 1980-
1992; rozhodnutí soud tak umožňuje stíhat zločiny, páchané jak vládním 
vojskem, tak rebely z FLLN, a žádat o odškodnění obětem těchto zločinům 

8.11. předsedou Zákonodárného shromáždění s mandátem do 30.4.2017 se stal 
Guillermo Antonio GALLEGOS NAVARRETE 

 
SAMOA 
4.3. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění Fono s 50 členy proběhly za 
 účasti 73,06 % registrovaných voličů 
16.3. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Le´aupepe Toleafoa         
 FA´AFISI  
18.3. jmenována nová vláda (MP a MZV Tuilaepa Lupesoliai SAILELE 
 MALIELEGAOI) 
 
SAN MARINO 
1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Gian Nicola BERTI a Massimo Andrea 
 UGOLINI 
31.8. kapitáni předčasně rozpustili Velkou a generální radu a stanovili termín 
 předčasných parlamentních voleb na 20.11. 
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Marino RICCARDI a Fabio BERARDI 
20.11. předčasné parlamentní volby do Velké a generální rady se 60 členy proběhly za 
 účasti 59,65 % oprávněných voličů 
4.12. ve 2. kole parlamentních voleb mezi dvěma vedoucími koalicemi byla volební 
 účast 50,1 % 
27.12. Velká a generální rada potvrdila novou vládu (MZV Nicola RENZI) 
 
SARK 
3.7. zemřel 22. lenní pán John Michael Beaumont, jeho nástupcem a 23. lenním 

pánem na Sarku (seigneur of Sark) se stal jeho syn major Christopher Michael 
BEAUMONT 

5.10. předsedou Sněmu (Chief Pleas) byl zvolen Arthur James ROLFE 



 
 
SAÚDSKÁ ARÁBIE 
7.5. změny ve vládě (MZV zůstává) 
31.10. změny ve vládě (MZV zůstává) 
2.12. král vydal dekret, kterým jmenoval všech 150 členů Poradní rady a jejího 

předsedu, kterým se znovu stal Abdullah AL SHEIKH 
 
SENEGAL 
18.1. prezident Macky Sall navrhl ústavní změnu, která zkrátí jeho mandát ze sedmi 
 na pět let a omezí výkon funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období; spolu s 
 dalšími změnami ji chce předložit celostátnímu referendu 
20.3. v celostátním referendu se za účasti 38,59 % oprávněných voličů vyslovilo    
 62,64 % hlasujících pro přijetí navrhovaných ústavních změn, 37,36 % 
 hlasovalo proti 
 
SEVERNÍ IRSKO 
11.1. novou hlavní ministryní byla zvolena Arlene Isabel FOSTER 
5.5. parlamentní volby do Severoirského shromáždění se 108 členy se konaly za 
 účasti 54,2 % oprávněných voličů 
12.5. předsedou Severoirského shromáždění byl zvolen Robin NEWTON 
25.5. parlament schválil složení nové koaliční vlády DUP a Sinn Féin (hlavní 
 ministryně Arlene Isabel FOSTER) 
19.12. Severoirské shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 39:36 nedůvěru hlavní 
 ministryni Fosterové 
 
SEVERNÍ KYPR 
5.4. odstoupil premiér Ömer Kalyoncu a jeho vláda 
8.4. prezident požádal Hüseyina ÖZGÜRGÜN-a o vytvoření nové vlády 
16.4. oznámeno složení nové vlády (MZV Tahsin ERTUĞRULOĞLU) 
7.11. ve švýcarském letovisku Mont Pelerin zahájili pod patronátem generálního 

tajemníka OSN prezidenti obou komunit Nicos Anastasiades a Mustafa Akinci 
pětidenní jednání o bezpečnostních a teritoriálních aspektech sjednocení ostrova 

22.11. ve Švýcarsku bylo oznámeno, že rozhovory představitelů řecké a turecké 
 komunity o sjednocení ostrova zkrachovaly, zejména kvůli územním otázkám 

1.12. OSN oznámila, že předáci kyperských Řeků a Turků se dohodli na obnově 
 rozhovorů o sjednocení ostrova v lednu 2017 

 

SEVERNÍ MARIANY 
8.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 20 členy a tří mandátů do 
 Senátu 
 
SEVERNÍ OSETIE 
19.2. zemřela hlava republiky Tamerlán Kimovič Aguzarov a jeho pravomoci 
 dočasně převzal předseda vlády Vjačeslav Zelimchanovič BITAROV (29.2. jej 
 ruský prezident jmenoval úřadující hlavou republiky) 
1.3. úřadujícím předsedou vlády se stal Tajmuraz Ruslanovič TUSKAJEV 
27.8. ruský prezident jmenoval tři kandidáty na hlavu republiky, kterou zvolí místní 
 parlament, a to Vjačeslava Bitarova, Jelenu Kňjazevu a Garije Kučijeva) 



18.9. Parlament zvolil hlavou republiky Vjačeslava Zelimchanoviče BITAROV-a, 
 který získal podporu 56 poslanců, Garije Kučijeva podpořili tři poslanci a 
 Jelena  Kňjazeva nezískala ani jeden hlas (inaugurace 18.9.) 
27.9. poté, co jeho kandidaturu potvrdil Parlament, byl předsedou vlády jmenován 
 Tajmuraz Ruslanovič TUSKAJEV 
 
SEYCHELY 
8.-10.9. parlamentní volby do Národního shromáždění se 34 členy proběhly za účasti 
 87,5 % registrovaných voličů 
27.9. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Patrick PILLAY 
27.9. prezident James Michel kvůli porážce své strany v parlamentních volbách 
 ohlásil svou demisi k 16.10. 
16.10. inaugurován nový prezident Danny FAURE, dosavadní viceprezident 
28.10. úřad viceprezidenta nastoupil Vincent MERITON 
29.10. prezident Faure jmenoval novou vládu, v níž převzal mj. také úřad ministra 
 zahraničních věcí 
 
SIERRA LEONE 
13.3. změny ve vládě (MZV zůstává) 
 
SINGAPUR 
15.1. předsedou Parlamentu byl znovu zvolen Halimah YACOB 
 
SIN ŤIANG- XINJIANG 
24.11. úřady začaly v rámci boje proti terorismu konfiskovat pasy, což vyvolalo protest 
u ujgurského obyvatelstva 
 
SINT MAARTEN 
26.9. parlamentní volby do Stavů s 15 členy se konaly za účasti 65,38 % 
 registrovaných voličů 
3.10. sestavením nové vlády byl pověřen William MARLIN 
7.10. ve funkci guvernéra byl na další šestileté období potvrzen Eugene HOLIDAY 
16.12. oznámeno složení nové vlády Williama Marlina, která slib složila 20.12.  
 
SKOTSKO 
5.5. parlamentní volby do Skotského parlamentu se 129 členy se konaly za účasti 
 55,6 % oprávněných voličů 
12.5. předsedou Skotského parlamentu byl zvolen Kenneth MACINTOSH 
18.5. první ministryní byla zvolena Nicola Ferguson STURGEON, která vzápětí 
 představila svůj nový kabinet (MZV Fiona HYSLOP) 
17.7. první ministryně připustila konání nového referenda o nezávislosti země v první 
 polovině r. 2017 
13.10. první ministryně ohlásila předložení zákona o referendu na téma vyhlášení 
 nezávislosti skotskému parlamentu (předložen 20.10.) 
8.11. první ministryně Nicola Sturgeonová požaduje, aby o formálním zahájení 
 vystoupení Velké Británie z EU rozhodl nejen britský, ale i skotský parlament 
 
SLOVENSKO 
5.3. parlamentní volby do Národní rady se 150 členy se konaly za účasti 59,82 % 
 oprávněných voličů 



9.3. prezident pověřil sestavením nové vlády předsedu vítězné strany Smer-SD 
 Róberta Fica 
15.3. zástupci čtyř stran v čele s vítězným Smer-SD se dohodli na zásadách programu 
 vlády a 16.3. i na rozdělení rezortů 
22.3. podepsána koaliční smlouva a dohodnuto personální složení koaliční vlády 
 (MZV JUDr. Miroslav LAJČÁK) 
23.3. prezident jmenoval předsedou vlády opět JUDr. Róberta FICO 
23.3. předsedou Národní rady byl hlasy 112 ze 146 přítomných poslanců zvolen 
 JUDr. Andrej DANKO; 26 poslanců hlasovalo proti němu a 8 se zdrželo 
18.4. Národní rada začala jednat o důvěře nové vládě, 26.4. poměrem hlasů 79:61 při 
 2 abstencích schválila její program a vyslovila nové vládě důvěru 
19.8. po zasedání vlády oznámil předseda Fico, že se snížil počet vládních stran ze 
 čtyř na tři, když většina poslanců strany Sieť přešlo do jiné vládní strany Most-
 Híd a dva se stali nezařazenými poslanci 
 
SOMALILAND 
15.2. změny ve vládě (MZV zůstává) 
8.3. ministr zahraničí Saad Ali Shire vyjádřil přání své vlády obnovit třetím kolem 

rozhovory o normalizaci vztahů se Somálskem, které byly přerušeny v r. 2015, 
avšak nikoliv za zprostředkování Tureckem 

4.12. ministr informací Osman Abdullahi Sahardid odmítl jménem vlády uznat ty, 
kteří se účastní parlamentních voleb v Somálsku, jako reprezentanty 
Somalilandu v somálském parlamentu 

31.5. v Istanbulu byly obnoveny rozhovory mezi Somalilandem a Somálskem o 
 normalizaci vztahů 
 
SOMÁLSKO 
3.1. předsedou regionálního Národního shromáždění Jihozápadního státu byl zvolen 
 Abdulkadir Sharif SHEEKHUNA, který získal podporu 110 poslanců, zatímco 
 jeho protikandidáta Ali Hassana podpořili 33 poslanci oblastního parlamentu 
7.1. do centra oblasti Galgadud Dhusamarebu přijel předseda federálního 
 parlamentu Mohamed Sheikh Osman Jawari, aby s představiteli zde vládnoucí 
 milice Ahlu Sunna Waljama´a jednal o mírovém urovnání politického napětí 
 kolem vzniku federálního státu Galmudug 
11.1. zástupce guvernéra oblasti Hiran Sheikh Hussein Osman Ali ohlásil, že 
 stařešinové kmenů z této oblasti se účastní konference o ustavení společného 
 federálního státu se Středním Shabelle, která se bude konat v jeho hlavním 
 městě 
12.1. ve městě Jowhar byla za účasti federálního prezidenta zahájena konference o 
 ustavení federálního státu pro oblasti Hiran a Střední Shabelle 
12.1. hiránští kmenoví náčelníci a politici, kteří jsou odpůrci spojení se sousední 
 oblastí, se sešli pod vedením mluvčího tradiční rady starších Shurieye Hüsseina 
 na paralelní konferenci v hlavním městě Hiranu Beledweyne 
14.1. v Kismaayu byla za účasti federálního prezidenta, předsedy federální vlády i 
 předsedy federálního parlamentu zahájena Národní poradní konference o 
 přípravě voleb v r. 2016 
18.1. Národní poradní konference skončila bez nalezení konsensu o všech 
 podrobnostech volebního procesu v srpnu 2016; hlavní rozpor spočívá ve formě 
 výběru poslanců parlamentu mezi systémem volby v jednotlivých obvodech 



 (okresech) federálních států  nebo podle kmenového klíče na území celého 
 federálního státu (tzv. 4,5 formula) 
19.1. v prozatímním sídle správy Jihozápadního státu Baidoa byl inaugurován 
 předseda jeho  regionálního parlamentu Abdulkadir Sharif SHEEKHUNA 
20.1. jednání konference o ustavení společného federálního státu pro oblasti Hiran a 
 Střední Shabelle v Jowharu opustili příslušníci kmenů Jaraaweyne (Bantu) a 
 Galjecel ze Středního Shabelle, kteří nesouhlasí se zastoupením jednotlivých 
 kmenů mezi delegáty konference 
24.1. jednání konference v Jowharu opustili i zástupci hiranského kmene Degodia, 
 vedení jeho náčelníkem Abdi Hüsseinem Abdullem, protože nejsou federální 
 vládou uznáváni za samostatný kmen, ale jen za subklan kmenové skupiny 
 Hawiye, a nebyli tak dostatečně zastoupeni na konferenci 
25.1. prezident jmenoval Ismaila Mo´alina Abdi GURE-ho prvním zástupcem 
 guvernéra oblasti Benadir 
26.-27.1. třetím kolem pokračovaly v Mogadišu rozhovory nejvyšších představitelů 
 federální vlády i jednotlivých států o volebním modelu pro srpnové volby r. 
 2016 
26.1. úřady Jihozápadního státu navázaly kontakty s představiteli samozvané správy 
 Horního Bakoolu k jednání o ukončení patové situace v oblasti, do níž vtrhli 
 etiopští policisté, kteří 24.1. překročili hranice a ve městě Ato zatkli téměř 20 
 obyvatel, kteří se postavili proti separatistům a vyslovili podporu 
 Jihozápadnímu státu 
27.1. federální parlament vyzval poté, co se Národní poradní konference neshodla o 
 způsobu parlamentních voleb, vládu k jednoznačnému rozhodnutí o způsobu 
 parlamentních voleb do konce r. 2016, když zatím nedošlo ke shodě; zástupci 
 Puntlandu a Jubalandu jsou pro volby poslanců na úrovni jednotlivých okresů, 
 Galmudug a Jihozápadní stát pro volby na úrovni federálních států za použití 
 formule 4.5 
28.1. federální vláda schválila závěry Národního poradního fóra o přijetí volební 
 formule 4.5 založené na kmenovém principu výběru poslanců při volebním 
 modelu pro parlamentní volby v r. 2016 (jedině Puntland se vyslovil proti 
 tomuto způsobu voleb) s tím, že 4 hlavní kmeny, žijící v daném státě budou 
 zastoupeny mezi poslanci v poměru svých příslušníků, zatímco na zbytku míst 
 se budou podílet příslušníci dalších pěti kmenů společně. Dolní komora 
 parlamentu bude mít 275 členů, místa budou rozdělena podle formule 4.5 a 
 minimálně 30 % míst musí být vyhrazeno ženám; hlasovat se bude v hlavních 
 městech jednotlivých států. Horní komora bude ustavena před volbami do 
 Dolní  komory a bude mít 54 členů, z toho 48 bude vybráno rovným dílem ze 
 šesti existujících (Puntland, Galmudug, Jihozápad, Jubaland), vznikajících 
 (Hiran/Střední Shabelle) a perspektivních (Somaliland) federálních států, 
 zatímco zbývajících 6 členů bude rovným dílem rozděleno mezi Puntland a 
 Somaliland za jejich zásluhy o mírové řešení konfliktu a s ohledem na 
 skutečnost, že zahrnují nejvyšší počet z dosavadních 18 oblastí, minimálně      
 30 % míst musí být vyhrazeno ženám. Členové Horní komory budou voleni 
 regionálními shromážděními každého z existujících nebo vznikajících 
 federálních států. 
30.1. ministři zahraničí východoafrického bloku IGAD vyzvali vládu k urychlenému 
 dokončení procesu založení společného státu pro oblasti Hiran a Střední 
 Shabelle, a to bez ohledu na bojkot hiranských kmenových vůdců, stejně jako k 



 ukončení dialogu o smíření mezi federálním státem Galmudug a hnutím Ahlu 
 Sunna Waljama´a 
31.1. prezident autonomního státu Khatumo Ali Khalif Galeyr oznámil zahájení 
 ozbrojeného boje se Somalilandem, který nezákonně okupuje části oblasti Sool, 
 stejně jako podání žaloby na somalilandského prezidenta u Mezinárodního 
 soudního dvora v Haagu pro údajné násilí na obyvatelstvu této oblasti 
8.2. 54 poslanců dolní komory parlamentu podalo návrh na obžalování prezidenta ze 
 zneužití ústavních pravomocí 
12.2. vláda Puntlandu odmítla mezinárodní tlak na to, aby respektovala výsledky 
 Národního poradního fóra a dohodu ostatních federálních států s vládou o 
 způsobu parlamentních a prezidentských voleb v tomto roce 
13.2. federální vláda zahájila jednání o návrhu nové ústavy pro období po volbách v 
 r. 2016 
18.2. federální prezident přiletěl do hlavního města oblasti Hiran Beledweyne, aby ve 
 spolupráci s dalšími členy federální vlády pomohl překonat stávající problémy 
 ustanovující konference o federálním státu Hiranu a Středního Shabelle, 
 spojené se spory různých hiranských kmenů 
23.-24.2. v Istanbulu se konalo 6. ministerské partnerské fórum, na němž jednalo přes 
 200 delegátů ze 46 zemí a 11 mezinárodních organizací o postupu naplňování 
 programu New Deal Compact for Somalia z r. 2013 
26.2. ze vměšování do vnitřních záležitostí země obvinil viceprezident tzv. 
 Centrálního státu Abdullahi Hersi Da´ad mezinárodní komunitu, jednající v 
 Istanbulu o pomoci Somálsku 
1.3. guvernér oblasti Hiran Yusuf Ahmed Hagar oznámil, že fórum v Istanbulu 
 ukončilo spory kolem ustavující konference společného státu pro Hiran a 
 Střední Shabelle v Jowharu a přesvědčilo hiranské kmenové stařešiny k návratu 
 na konferenci 
7.3. zástupce guvernéra Hiranu Sheikh Hussein Osman oznámil, že kmenoví 
 náčelníci z oblasti Hiran souhlasí se svým návratem na ustavující konferenci 
 společného federálního státu s oblastí Střední Shabelle do Jowharu a účastní se 
 její 2. fáze, která má začít tento týden 
8.3. v součinnosti se somálskými ozbrojenými silami provedly síly speciálních 
 operací USA (tzv. zelené barety) vrtulníkový útok na výcvikové základny 
 teroristické organizace al-Šabáb severně od Mogadiša 
22.3. premiér Omar Abdirashid Sharmarke přiletěl do hlavního města oblasti Hiran 
 Beledweyne, aby přesvědčil místní kmenové vůdce k účasti na konferenci v 
 Jowharu, která má ustavit společný federální stát se Středním Shabelle a která 
 bude brzy pokračovat další etapou 
25.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2275 (2016) o prodloužení mandátu mise OSN 
 UNSOM do 31.3.2017 
26.3. schůzka prezidenta s hiranskými kmenovými náčelníky skončila bez dohody na 
 jejich požadavcích o usmíření, spravedlivém zastoupení na ustavující 
 konferenci a jejím přesunutí z |Jowharu do hlavního města oblasti Beledweyne, 
 jak je specifikoval hlavní náčelník kmene Hawadle Ugas Hassan Ugas Khalif 
27.3. premiér Sharmarke zahájil v Garowe jednání s puntlandským prezidentem Ali 
 Gaasem o navrhované formuli 4.5 pro letní volby do parlamentu, kterou 
 Puntland jako jediný region odmítá 
3.4. vláda Puntlandu v reakci na diplomatický tlak Etiopie, OSN, EU a IGAD 
 podepsala v Garowe dohodu s ústřední vládou, kterou přijímá formuli 4.5 
 založenou na  kmenovém rozdělení mandátů v následujících volbách  (5.4. 



 dohodu z Garowe odmítli poslanci regionálního parlamentu, kteří ji chtějí 
 nadále bojkotovat) 
10.4. v Mogadišu se sešlo na dvoudenním zasedání Národní poradní fórum, aby za 
 účasti představitelů federální vlády i jednotlivých států jednalo o modifikaci 
 volebního modelu pro nadcházející všeobecné volby 
12.4. Národní poradní fórum ve svém komuniké přivítalo dohodu ústřední vlády s 
 Puntlandem o použití formule 4.5 pro volby v r. 2016, jakož i přípravu opatření 
 při realizaci všeobecného volebního práva (jeden člověk jeden hlas) pro volby v 
 r. 2020. Fórum se shodlo, že horní komora parlamentu s 54 členy bude ustavena 
 před volbami členů dolní komory v jednotlivých federálních státech najednou, 
 přičemž exekutiva každého státu jmenuje nejméně dva kandidáty na jedno 
 místo v horní komoře, o nichž bude hlasovat státní shromáždění. Pro volby do 
 dolní komory parlamentu s 275 poslanci bude jmenováno 135 tradičních 
 stařešinů, kteří po konzultaci s příslušnými kmenovými náčelníky v daném 
 obvodu určí složení 50-členného volebního kolegia pro daný obvod; celkem 
 tedy jmenuje 13 750 členů 275 volebních kolegií, jejichž složení bude vycházet 
 k příslušnosti k subklanům tak, aby reprezentovalo různorodost příslušné 
 komunity, vč. zástupců občanské společnosti a mládeže, s tím že v každém 
 kolegiu musí být minimálně 30 % žen. K aplikaci dohodnutého systému bude 
 na období mezi 25.5. a 5.6. 2016 svolána do Garowe Ústavní konference. 
13.4. představitelé OSN, AU, IGAD, EU, USA, Británie, Etiopie, Itálie a Švédska 
 ocenili shodu vůdců země na podrobnostech volebního procesu v r. 2016, 
 dosaženou na jednání Národního poradního fóra v Mogadišu; zejména 
 podporují vyhrazení nejméně 30 % poslaneckých míst ženám 
30.4. premiér Sharmarke předložil Legislativní radě federální vlády ke schválení 
 harmonogram a program volebního procesu do federálního shromáždění v r. 
 2016 (hlasovat o něm měl parlament 2.5.) 
6.5. parlament odmítl úvahu ministra vnitra z 1.5. o možném odložení chystaných 
 prezidentských voleb o dva měsíce z technických důvodů a trvá na dodržení 
 původně stanovené lhůty srpen-září 2016 
11.5. Rada pro mír a bezpečnost AU rozhodla o 12-měsíčním prodloužení mandátu 
 mise AMISOM 
16.5. prezident neomezeně prodloužil amnestii pro bojovníky milic al-Šabáb, kteří 
 složí zbraně nebo se zapojí do ozbrojených sil země 
18.5. parlament odvolal diskusi k nadcházejícím volbám poté, co Puntland 
 protestoval proti plánu přidat dalších sedm mandátů v příštím parlamentu 
 oblasti Benadir, kde leží hlavní město, s tím, že to narušuje použitou formuli 
 4.5 pro kmenové složení parlamentu 
19.5. prezident potvrdil zástupcům RB OSN, kteří v zemi dohlížejí na postup 
 realizace plánu Vize 2016, že příprava voleb jde podle programu a že vláda 
 nepočítá s jejich odkladem 
22.5. prezidentův dekret z 22.5., který obchází opozicí blokovaný parlament a stanoví 
 podrobnosti volebního procesu v r. 2016, přivítali představitelé OSN, AU, 
 IGAD, EU i USA, protože umožní technickou přípravu voleb bez dalšího 
 zdržování, které prosazuje parlamentní opozice 
26.5. vláda podpořila prezidentův dekret, kterým vydal podmínky volebního procesu 
 v r. 2016 bez ohledu na stanovisko parlamentu, zdržujícího jejich přípravu 
27.5. RB OSN schválila rezoluci č. 2289 (2016) o prodloužení mise AU AMISOM o 
 dva měsíce do 8.7. 



29.5. v Mogadišu bylo zahájeno další kolo jednání Národního poradního fóra, které 
 bude jednat za účasti federálních i regionálních vůdců o bezpečnosti a přípravě 
 srpnových voleb 
2.6. skončilo Národní poradní fórum o podrobnostech volebního procesu, které 
 schválilo jmenování Federálního týmu pro uspořádání nepřímých voleb (FIEIT) 
 a čtyř státních týmů SIEIT do 6.6., aby mohly začít pracovat od 10.6. s tím, že 
 FIEIT stanoví harmonogramy voleb a vyhlásí výsledky voleb do dolní komory 
 příštího federálního parlamentu 
14.6. funkce se ujala nová vláda Prozatímní správy Jubby, vč. viceprezidentů 
 Mohamuda Sayida Adana a Abdikadira Hajji Mohameda, jejíž složení schválil 
 regionální parlament 9.6. 
15.6. parlament schválil změny ústavy, které umožní pokračování činnosti 
 Poslanecké sněmovny i v případě, že se nepodaří dosáhnout dohody o datu 
 voleb federálního a státních parlamentů a následující volbě prezidenta 
20.6. federální vláda jmenovala 22 členů volebních kolegií pro parlamentní volby 
22.6. velvyslanec IGAD Mohamed Abdi Afey s dalšími diplomaty navštívil v 
 Beledweyne tradiční hiranské náčelníky vedené Ugasem Hassanam Ugas 
 Khalifem z kmene Hawadle a ve snaze podpořit proces vytváření společného 
 federálního státu pro Hiran a Střední Shabelle je vyzval, aby se zapojili do 
 jednání ustavující konference v Jowharu 
22.6. další kolo jednání Národního poradního fóra bylo zahájeno v hlavním městě 
 Jihozápadního státu Baidoa; jednání má trvat 3 dny a bude se za účasti 
 vrcholných federálních i státních politiků zabývat volebním procesem 
30.6. prezident Mohamud jmenoval 22 členů Národní volební komise 
8.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2297 (2016), kterou schválila prodloužení mírové 
 mise AU v Somálsku AMISOM do 31.5.2017 
12.7. do hlavního města oblasti Hiran Beledweyne přijela delegace regionálního 
 sdružení IGAD k jednání s místními kmenovými předáky o vytvoření dlouho 
 očekávané společné správy pro oblasti Hiran a Střední Shabelle 
13.7. kmenoví náčelníci z Hiranu odmítli iniciativu IGAD, aby se zapojili do jednání 
 konference o ustavení federálního státu pro Hiran a Střední Shabelle, které má 
 být obnoveno; náčelníci trvají na rozdělení současné oblasti Hiran na dvě a 
 uspořádání ustavující konference v hlavním městě oblasti Beledweyne 
16.7. členové nově jmenované volební komise zvolila svým předsedou Omara 
 Mohamuda ABDULLE-ho 
16.7. novým náčelníkem zpravodajské služby National Intelligence and Security 
 Agency (NISA) jmenovala vláda generála Abdullahi Gafow MOHAMUD-a 
20.7. parlament Puntlandu jednomyslně odmítl dekret prezidenta Gaase o 
 prodloužení funkčního období soudců Ústavního soudu, generálního 
 prokurátora a dalších justičních hodnostářů o pět měsíců; důvodem je 
 rozhodnutí prezidenta ze 3.4. o přijetí formule 4.5 pro parlamentní volby v 
 letošním roce bez konzultace parlamentu, jakož i ovládnutí těchto funkcí 
 příslušníky jeho sub-klanu Omar-Hammoud 
25.7. vůdce rebelujících kmenových náčelníků z oblasti Hiran Ugaas Hassan Ugaas 
 Khaliif Ugaas Rooble z kmene Hawadle byl na obřadu na stadiónu města 
 Beledweyne korunován a intronizován králem kmene Hawadle; korunovace je 
 považována za rozhodující moment pro zřízení společného federálního státu 
 oblastí Hiran a Střední Shabelle 
28.7. umírněné islámské hnutí Ahlu Sunna Waljama´a zahájilo vojenské akce proti 
 al-Šabábu v oblasti Galgadud 



28.7. regionální stát Khatumo obvinil Somaliland z útoku na své území v oblasti Sool 
 kolem měst Widh Widh a Egaa, jejichž obyvatele nutí k účasti na 
 somalilandských prezidentských volbách 
29.7. guvernér oblasti Gedo Ahmed Abdulle Anjeh obvinil některé ministry IJA ze 
 zneužívání potravinové pomoci určené pro hladovějící obyvatele jeho oblasti, 
 sužované hladomorem 
5.8. bez dohody skončilo třídenní jednání Národního poradního fóra o 
 harmonogramu a přípravě voleb (zahájeno v Mogadišu 2.8.), které opustil 
 prezident, který odjel na summit IGAD do Addis Abeby; jednání se kromě 
 federálního prezidenta zúčastnili předsedové federální vlády a federálního 
 parlamentu, jakož i prezidenti prozatímních správ Jubalandu, Jihozápadu, 
 Galmudugu a Puntlandu a poprvé i místopředseda federální vlády Mohamed 
 Omar Arte jako ex-offo prezident federálního státu Somaliland, zahrnujícího 
 oblasti Severozápad, Awdal, Sool, Sanaag a Togdher 
8.8. kmenový náčelník Muse Harun Aden prohlásil, že většina lidu oblasti Hiran 
 podporuje vládní plán na vytvoření meziregionálního federálního státu se 
 Středním Shabelle; jemu oponoval jiný náčelník Mohamed Yacqub, podporující 
 rozdělení Hiranu na dvě oblasti, které vytvoří vlastní federální stát 
9.8. zástupci poloautonomního státu Khatumo začali první přímé mírové rozhovory 
 se Somalilandem, aby ukončili dlouholetý konflikt v oblastech Sool, Sanaag a 
 Cayn; oznámil to předseda khatumského parlamentu Mohamud Sheikh Omar 
9.8. vláda Puntlandu oznámila, že neuznává prof. Aliho Khaslifa Galayra 
 legitimním prezidentem státu Khatumo, protože údajně neuspěl s výkonem své 
 odpovědnosti za lid této oblasti 
9.8. v Mogadišu skončilo Národní poradní fórum (zahájeno 2.8.), které schválilo 
 volební harmonogram navržený Federální volební komisí s tím, že senátoři 
 Horní sněmovny budou voleni 25.9., volby do Sněmovny lidu se budou konat 
 od 24.9. do 10.10., poslanci složí slib 20.10., předsedu Sněmovny zvolí 25.10. a 
 prezidenta 30.10. ; poradní fórum současně 1) vyzvalo k vytvoření federálního 
 státu pro Hiran a Střední Shabelle do zahájení volebního procesu; 2) schválilo 
 jmenování čtyř členů volebního výboru za komunitu Banadiri předsedou 
 federální vlády po konzultaci jejích 135 tradičních stařešinů a dalších 21 členů 
 volebních kolegií vyberou tito stařešinové ze svých řad; 3) rozhodlo o 
 rezervování tří míst v Horní sněmovně pro zástupce klanů z oblastí Sool, 
 Východní Sanaag a Buuhoodle, z nichž jedno musí patřit menšinovému kmeni a 
 o navýšení míst rezervovaných pro zástupce Somalilandu o dvě z 11 na 13 míst; 
 4) rozhodlo o  vyhrazení 30 % míst pro ženy v obou komorách parlamentu 
16.8. guvernér Hiranu Yusuf Ahmed Hagar Dabaged popřel zprávy, že jeho 
 administrativa ponouká tradiční stařešiny proti vládě a jejímu plánu na 
 vytvoření společného federálního státu se Středním Shabelle 
17.8. ministr ústavních a federálních záležitostí státu Galmudug Osman Mohamed 
 Ali oznámil připravenost své vlády zahájit mírové rozhovory s Ahlu Sunna 
 Waljama´a , která ovládá velkou část oblasti Galgadud 
17.8. zahájení mírových rozhovorů se Somalilandem ve městě Sarar potvrdil 
 náměstek ministra vnitra poloautonomního státu Khatumo Abshir Abdulaziz 
 Sheikh poté, co federální vláda odmítla khatumské požadavky na větší 
 zastoupení obyvatel oblastí Sool, Sanaag a Cayn ve federálním parlamentu 
18.8. kmenoví vůdci ze Středního Shabelle na setkání v Jowharu odmítli nátlak 
 vláda, aby vybrali členy parlamentu společného meziregionálního státu s oblastí 
 Hiran ještě před prezidentskými volbami 30.10. 



20.8. předseda federálního parlamentu potvrdil, že stávající zákonodárný sbor bude 
 vykonávat své pravomoci i nadále na přechodné bázi, aby zabezpečil konání 
 nových parlamentních a prezidentských voleb; reagoval tak na stížnosti 
 opozice, že současné vládě i parlamentu vyprší v polovině srpna, resp. v září 
 čtyřletý mandát 
31.8. zástupce IGAD oznámil, že 2. fáze ustavující konference společného 
 federálního státu Hiranu a Středního Shabelle ve městě Jowhar začne 3.9. 
1.9. představitel odbojných hiranských kmenových vůdců Ugaas Hassan Ugaas 
 Khalif oznámil, že hiranští náčelníci se 2. fáze konference nezúčastní a svolají 
 vlastní konferenci k ustavení Hiranského státu v rámci Somálské federativní 
 republiky (zahájena 28.9.) 
3.9. zástupce guvernéra Středního Shabelle Abukar Hassan Ali ohlásil odložení 
 začátku 2. fáze konference v Jowharu z bezpečnostních důvodů 
5.9. prezident vydal dekret o ochraně státních institucí v období voleb, který platí do 
 nástupu nového prezidenta do úřadu 5.11. 
6.9. do Jowharu přijel velvyslanec IGAD v Somálsku, kde má zahájit rozhodující 
 fázi ustavující konference federálního státu oblastí Hiranu a Střední Shabelle 
10.9. skončilo funkční období prezidenta Hassana Sheikha Mohamuda, které je však 
 prodlouženo do volby jeho nástupce 30.10. 
13.9. v Mogadišu se konal 28. mimořádný summit šesti států IGAD (Džibuti, Etiopie, 
 Keňa, Somálsko, Súdán a Uganda) který vyzval obyvatele země k účasti na 
 volbách a vojska AMISOM k zajištění bezpečnosti 
15.9. do Jowharu přiletěla delegace vedená prezidentem Mohamudem, aby zahájila 2. 
 fázi ustavující konference federálního státu oblastí Hiran a Střední Shabelle 
18.9. jak oznámil její viceprezident Ali Bashi Ali, Ahlu Sunna Waljama´a odmítla 
 závěry Národního poradního fóra z 9.8. 
19.9. ustavující konference v Jowharu se octla na pokraji kolapsu poté, co se 
 představitelé obou oblastí nedohodli s vyslancem IGAD  na procesu vytvoření 
 společného federálního státu a obvinili vládu i IGAD, že nedodržely podmínky 
 pro jejich účast na konferenci 
20.9. vláda pohrozila předáním Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu spor s 
 Keňou o mořskou hranici, který měl být podle dohody z r. 2009 řešen smírně, 
 protože Keňa dohodu údajně bojkotuje a dezinterpretuje 
25.9. federální volební tým FIEIT nezahájil 24.9. volební proces členů dolní komory 
 parlamentu 
26.9. předseda FIEIT Omar Mohamed Abdulle po třídenním jednání s volebními 
 orgány jednotlivých států oznámil, že s ohledem na kmenové spory o delegáty, 
 bezpečnostní hrozby a celkovou nepřipravenost odložil FIEIT parlamentní 
 volby na období 23.10. až 10.11. s tím, že volba prezidenta proběhne 30.11. 
4.10. kmenoví náčelníci, zúčastnění na ustavující konferenci nového federálního státu 
 pro oblasti Hiran a Střední Shabelle, při projednávání ústavy nového státu 
 jednomyslně schválili, že jeho hlavním městem bude centrum Středního 
 Shabelle, Jowhar 
5.10. hlasy 186 delegátů schválila ustavující konference ústavu nového  federálního 
 STÁTU HIRSHABELLE (Dowlad Goboleedka Hirshabeelle), spojujícího 
 dosavadní oblasti Hiran a Střední Shabelle, a jeho vlajku, 6 delegátů hlasovalo 
 proti a 10 se hlasování zdrželo (nepřítomno  bylo 48 delegátů konference) 
6.10. Výbor hiranských stařešinů spolu s organizacemi místních žen a mládeže 
 vydal otevřený dopis OSN, EU, AU a IGAD, který varuje před falšováním 



 voleb 8 zástupců oblasti do Horní sněmovny a 36 poslanců Parlamentu, které 
 hrozí při ustavení společného federálního státu HirShabelle  
8.10. ustavující konference zvolila Shromáždění HirShabelle v počtu 91 členů (ze 
 117 plánovaných) jako regionální parlament nového federálního státu (73 
 složilo  přísahu okamžitě, u zbývajících poslanců byla odložena do příjezdu 
 předsedy federálního parlamentu 13.10.) 
10.10. svým prozatímním předsedou zvolilo Shromáždění HirShabelle Mohameda 
 Siada Barqadleho 
10.10. v hlavním městě oblasti Hiran Beledweyne se pod patronátem guvernéra 
 Yussufa Ahmeda Hagara „Dabageda“ sešlo 423 delegátů hiranských kmenů, 
 kteří poměrem 419:3 při jedné abstenci schválili ústavu nového autonomního 
 státu,  tzv. SPRÁVY STÁTU HIIRAAN (Dowlad Goboledka Hiiraan), jejímž 
 sídlem bude města Bulo-Burde, a zahájili výběr 37 členů federálního 
 parlamentu 
13.10. ve 2. kole zvolilo Shromáždění HirShabelle svým předsedou Sheikha Osmana 
 BARRE MAHAMED-a, který získal 61 hlas, zatímco jeho protikandidát 
 Abukar Hassan Ali 28 hlasů (v 1. kole vyřazen kandidát Ali Abdulle Isgoow); 
 prvním místopředsedou byl zvolen Abdi Hussein Yusuf „Geedi“, který získal 
 72 hlasy, zatímco jeho soupeř Ismail Mohamed Nur  15 hlasů 
14.10. ozbrojené milice věrné jednomu z kandidátů na místopředsedu parlamentu 
 HirShabelle Ali Hassanu Taakowovi přerušily ustavující konferenci a donutily 
 účastníky k vyklizení sálu; Taakow veřejně napadl proces formování nového 
 státu jako zmanipulovaný a korupční 
15.10. federální prezident jednal s guvernérem Hiranu Yussufem Ahmedem Hagarem 
 o rozporech kolem vyhlášení státu HirShabelle, na které mají oba odlišný názor 
16.10. zahájeny volby senátorů Horní komory federálního parlamentu s 54 členy ve 
 všech  státech federace 
17.10. Shromáždění HirShabelle zvolilo prezidentem nového státu Ali Abdullahi 
 OSOBLE-ho, který získal podporu 61 z přítomných 98 poslanců, zatímco 
 Mohamed Abdi Waare dostal 36 hlasů (1 hlas byl neplatný); třetí kandidát Ali 
 Mohamed Abdi Araale se vzdal kandidatury (inaugurace 22.10.) 
17.10. viceprezidentem HirShabelle byl zvolen Ali Abdullahi HUSSEIN 
 „Guudlaawe“, když získal 86 hlasů, zatímco Ali Hassan Taakow 10 hlasů 
 (inaugurace 22.10.) 
19.10. etiopská vláda potvrdila novou mírovou iniciativu v ozbrojených konfliktech, 
 souvisejících s územním sporem Puntlandu a Galmudugu o okresy na severu 
 oblasti Mudug a uzavření příměří mezi oběma federálními státy 
20.10. delegace federálního státu HirShabelle vedená prezidentem Osoblem přijela do 
 Beledweyne, aby jednala s místní správou a kmenovými náčelníky, kteří se 
 nezúčastnili ustavující konference v Jowharu, o jejich zapojení do řízení nového 
 státu 
26.10. s odvoláním na nedostatek mezinárodní podpory stáhla Etiopie podle ministra 
 komunikací Getachewa Redy své vojáky z oblasti Bakool, kde bojovali proti 
 islamistickým militantům z al-Šabábu 
26.10. prezident státu HirShabelle Ali Abdullahi Osoble odvolal z funkce guvernéra 
 oblasti Hiran Mohameda Yusufa Ahmeda Hagara „Dabageda“ a na jeho místo 
 jmenoval Ali Jeyte OSMAN-a; Hagar odvolání odmítl a obvinil federální vládu, 
 s níž se pře o vytvoření federálního státu HirShabelle, že stála za tímto krokem 
 prezidenta Osobleho 



29.10. prezident Puntlandu oznámil na 38. zasedání místního parlamentu zájem své 
 vlády o obnovení rozhovorů o implementaci mírové dohody s Galmudugem z 
 prosince 2015, která by měla ukončit spor o kontrolu města Galkayo, který stál 
 život stovky obyvatel 
3.11. v Abu Dhabi podepsali pod patronátem prezidenta SAE prezidenti Puntlandu a 
 Galmudugu dohodu o příměří ve městě Galkayo, návratu obyvatel vyhnaných 
 konfliktem ze svých domovů a jmenování společného výboru ke konečnému 
 řešení územního sporu kolem města Galkayo 
5.11. v Puntlandu jako prvním členském státě byly zahájeny volby do dolní komory 
 parlamentu, kam Puntland zvolí 37 z celkových 275 poslanců Sněmovny lidu, 
 jež v celostátním měřítku zvolí 14.025 delegátů ve všech 5 členských státech 
 federace 
6.11. ozbrojené konflikty mezi silami Puntlandu a Galmudugu v okolí Galkaya 
 obnoveny a ohrožují dosažené příměřím 
8.11. volby po sedmi poslancích do dolní komory parlamentu, Sněmovny lidu, byly 
 zahájeny první fází v Jubalandu a Jihozápadním státě 
9.11. proběhla druhá fáze parlamentních voleb poslanců Sněmovny lidu v Jubalandu 
 (6 poslanců, celkem 13 ze 43) a Jihozápadním státě (8 poslanců, celkem 15 z 
 69) 
10.11. zvolením prvních dvou poslanců byly zahájeny parlamentní volby ve státě 
 Galmudug 
11.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2317 (2016), kterou prodloužila embargo na dovoz 
 zbraní do Eritreje a Somálska do 15.11.2017, do kdy rovněž prodloužila mandát 
 skupiny monitorující toto embargo 
11.11. v Galkayu se sešli prezidenti Galmudugu a Puntlandu, aby uklidnili situaci 
 kolem porušování příměří 
15.11. Puntland odmítl rezervaci poslaneckých křesel v Horní sněmovně pro tzv. 
 Severní oblasti, tedy stávající Somaliland 
16.11. v Jowharu byly 1. fází zahájeny volbou osmi poslanců z celkových 37 
 parlamentní volby do Sněmovny lidu za stát  HirShabelle 
16.11. zvolením osmi dalších poslanců Sněmovny lidu proběhla 2. fáze parlamentních 
 voleb ve státu Galmudug (zbývá zvolit ještě 23 dalších) a jednoho poslance 
 zvolil ve třetí fázi Jihozápadní stát 
18.11. střelbou ve volební místnosti v Jowharu přerušili osobní strážci poraženého 
 kandidáta a ministra mládeže a sportu federální vlády Mohammeda Abdulláha 
 Nuha volby do Sněmovny lidu ve státu HirShabelle 
20.11. zástupci OSN, AU, EU, IGAD, Etiopie, Itálie, Švédska, Velké Británie a USA 
 vyzvali členy Národního poradního fóra, aby využili svou autoritu a vliv k 
 zamezení nekorektním a nepoctivým volebním praktikám jako je zastrašování 
 kandidátů, manipulace delegátů a kandidátských listin a zneužívání ozbrojených 
 sil a vládních prostředků ve prospěch některých kandidátů při probíhajících 
 parlamentních volbách; zahraniční partneři současně ocenili pokrok při volbě 
 obou komor federálního parlamentu, které již vyprodukovaly 43 z celkem 54 
 senátorů Horní sněmovny a 112 ze 275 poslanců Sněmovny lidu 
20.11. po intervenci zástupců OSN a AU došlo k urovnání sporu mezi dvěma klany, 
 který dočasně zastavil volební proces ve státě HirShabelle a týkal se počtu žen, 
 které měly být podle dohody Národního poradního fóra zvoleny do Sněmovnu 
 lidu v počtu 11 



22.11. obnoveny volby poslanců Sněmovny lidu ve státě HirShabelle (5 zvolených 
 poslanců) a v Jihozápadní státě pokračovaly volby do Horní sněmovny 
 zvolením jejích další šesti členů 
26.11. vláda státu Hir-Shabelle ustavila parlamentní mírový výbor, který má ukončit 
 obnovené kmenové boje v okolí centra oblasti Hiran Beledweyne, kde bylo 
 zabito již několik lidí při střetech kmenových milicí ve vesnicích Balli a 
 Hundura o přístup ke zdrojům vody a pastvinám, které mohou vést ke kmenové 
 válce 
26.11. Federální volební komise zrušila dva poslanecké mandáty, protože při volbách 
 o ně se nezúčastnilo požadované kvórum žen 30 % 
27.11. úřady státu Puntland oznámily, že pozastavují volby poslanců do Sněmovny 
 lidu na protest proti tomu, že federální vláda vyčlenila několik poslaneckých 
 mandátů v obou komorách nového federálního parlamentu zástupcům 
 Somalilandu 
28.11. EU prodloužila mandát svých dvou misí v Somálsku – pro bezpečnost civilní 
 námořní dopravy EUCAP-Somalia a pro vojenský výcvik Somálské národní 
 armády EUTM – do 31.12.2018 
28.11. předseda federální volební komise (FIEIT) Omar Mohamed Abdulle oznámil, 
 že prezidentské volby plánované na 30.11. se neuskuteční a jsou tak již potřetí 
 odloženy s tím, že se uskuteční do konce tohoto roku; nebyly totiž dosud 
 ukončeny ve všech státech federace volby nových poslanců (zvoleno jen 184 ze 
 275 poslanců Sněmovny lidu), kteří mají prezidenta zvolit, a jsou mařeny 
 podvody a korupcí, jež musí volební orgány prověřovat 
30.11. zvolením dvou prvních poslanců byly zahájeny parlamentní volby do 
 Sněmovny lidu v hlavním městě Mogadišu, kde budou zvoleni poslanci za 
 menšinu Banadiri (8 poslanců) a tzv. Severní oblasti 
1.12. další etapa parlamentních voleb do Sněmovny lidu ve státě HirShabelle zvolila 
 5 nových poslanců 
5.12. premiér Sharmarke schválil výzvu 13 somalilandských kmenových předáků, 
 aby volební stanice pro připravované parlamentní volby za oblast Somalilandu 
 byly z důvodů bezpečnosti přemístěny z velitelství dopravní policie na základnu 
 jednotek AMISOM v Halane 
6.12. v Mogadišu byly zahájeny parlamentní volby poslanců Sněmovny lidu za oblast 
 Banadir a budoucí federální stát Somaliland (bylo zvoleno prvních šest z 
 celkových 46 poslanců za Somaliland celkem 2 346 delegáty) 
7.12. předseda Nejvyššího soudu Ibrahim Idle Saleban a generální prokurátor Dr. 
 Ahmed Ali Dahir zahájili v Kismaayu proces utváření nové soudní soustavy ve 
 státu Jubaland, jako v prvním z nově vytvořených federálních států 
7.12. pod patronátem mise OSN UNSOM bylo zahájeno jednání Národního fóra 
 vedení, složeného z federálních a regionálních vůdců, k otázce 
 prezidentských voleb, které se mají konat 15.12., jakož i k  údajným volebním 
 podvodům a machinacím při volbách poslanců Sněmovny lidu 
8.12. na závěr svého jednání rozhodlo Národní fórum vedení o posunu voleb 
 prezidenta s tím, že do 14.12. musí být ukončeny parlamentní volby, 15.12. 
 složí poslanci slib, 22.12. budou zvoleni předsedové obou sněmoven a 28.12. 
 zvolen prezident Somálské federativní republiky; k termínu jednání fóra bylo 
 zvoleno 212 z celkem 275 poslanců Sněmovny lidu a 43 z 54 celkových 
 senátorů Horní sněmovny 
8.12. předseda volebního týmu pro volby poslanců Sněmovny lidu, zastupujících 
 kmeny žijící v Somalilandu, Koshin Abdi Hashi potvrdil odložení hlasování o 



 11 zákonodárcích na 10.12. kvůli zaneprázdněnosti kmenových předáků, 
 řešících spory mezi navrženými kandidáty a delegáty-voliteli 
9.12. OSN přivítala poslední úpravu harmonogramu parlamentních a prezidentských 
 voleb, které se měly původně uskutečnit v srpnu a byly již třikrát odloženy 
9.12. Puntland slíbil obnovit 10.12. volby do Sněmovny lidu poté, co se na poradním 
 fóru vyřešil jeho spor s federální vládou o zastoupení Somalilandu v novém 
 parlamentu; puntlandští volitelé mají zvolit 16 zbývajících poslanců, vč. čtyř 
 žen, aby byl dodržen limit 30 % zastoupených žen, stanovený Národním fórem 
 vedení 
11.12. náčelník sub-klanu Wacaysle Suldan Mohamed Abdi Shido obvinil státní 
 volební komisi SIEIT v Galmudugu z volebních podvodů a korupce, které 
 umožnila, aby jeho subklan v parlamentu zastupoval poslanec, který není jeho 
 příslušníkem 
11.12. OSN, AU, EU, IGAD, Itálie, Švédsko, USA a Velká Británie odmítly následné 
 uznání volby poslance Sněmovny lidu ve státu HirShabelle, kterého předtím 
 federální komise FIEIT diskvalifikovala po střelbě ve volební místnosti v 
 Jowharu 18.11. 
14.12. federální arbitrážní výbor (IEDRM), řešící spory kolem voleb poslanců do 
 parlamentu, zrušil volbu 11 poslanců Sněmovny lidu (5 za Jihozápad, 2 za 
 HirShabelle, 2 za Puntland, 1 za Galmudug a 1 za Jubaland) z důvodů 
 prokázané korupce a  volebních machinací a nařídil jejich opakování; volební 
 komise SEIT v Puntlandu a Jihozápadu verdikt IEDRM odmítly 
17.12. FIEIT zastavila hlasování o poslancích za Somalilandu do Sněmovny lidu kvůli 
 sporům o zvolení prvních 19 poslanců ze 46 určených pro zástupce tohoto 
 budoucího federálního státu 
18.12. poslanci regionálního parlamentu Galmudugu obviňují prezidenta Abdikarima 
 Husseina Guleda a předsedu parlamentu Ali Ga´al Asira z neplnění svých 
 ústavních funkcí a trvalé nepřítomnosti na půdě státu 
19.12. v Mogadišu byly 2. fází obnoveny volby šesti zákonodárců za severosomálské 
 kmeny ze Somalilandu, které byly 17.12. zastaveny (dosud bylo zvoleno 26 
 poslanců Sněmovny lidu, zbývá zvolit 20 dalších a 11 senátorů Horní 
 sněmovny); Somaliland a Banadir jsou jediné oblasti, kde volby dosud nebyly 
 dokončeny 
21.12.  OSN, AU, EU, IGAD, Itálie, Švédsko, USA a Velká Británie se obrátily na 
 Národní fórum vedení (NLF), aby zajistilo důvěryhodnost, transparentnost a 
 legitimitu volebního procesu, zejména pokud jde o práci Nezávislého 
 mechanizmu pro řešení volebních sporů (IEDRM) ve světle zpráv o vážných 
 nedostatcích ve volebním procesu, včetně uplácení, zastrašování, únosů, 
 manipulace se seznamy delegátů-volitelů a nerespektování 30 % kvóty pro 
 ženy-poslankyně 
22.12 ve 3. fázi byli zvoleni další čtyři poslanci Sněmovny lidu za Somaliland a 
 severní oblasti (16 jich ještě zbývá zvolit) 
24.12. prezident státu HirShabelle Osoble požádal místní parlament o prodloužení 
 lhůty k sestavení vlády státu o dalších dva měsíce 
24.12. Národní fórum vedení vydalo komuniké o inauguraci nového, 10. parlamentu 
 dne 27.12., i když dosud nebyli zvoleni poslanci za všechny oblasti, resp. 11 
 poslancům byl jejich mandát odebrán FIEIT, o rozšíření počtu členů Horní 
 sněmovny z 54 na 72 a o revokaci všech diskvalifikací kandidátů do 
 parlamentu; termín prezidentských voleb byl počtvrté odložen s tím, že se 
 uskuteční před 19.1.2017, kdy se k otázce Somálska sejde RB OSN 



27.12. na policejní akademii v Mogadišu, chráněné vojsky UNISOM i somálské 
 národní armády, složilo poslanecký slib 242 z 275 poslanců Sněmovny lidu a 
 43 z 54 senátorů Horní sněmovny 10. parlamentu, který tak převzal mandát 
 dosavadního parlamentu; předseda FIEIT Omar Dhagey oznámil, že mezi nimi 
 nebylo 11 zákonodárců, kterým FIET zneplatnil mandát kvůli šetření porušení 
 volebních pravidel, a že poslanci za Banadir, Somaliland a severní oblasti 
 budou dovoleni do zahájení voleb předsedů a místopředsedů obou komor  
29.12. členové Národního fóra vedení rozhodli o odložení voleb 18 nových senátorů 
 Horní sněmovny federálního parlamentu až po zvolení nového prezidenta v 
 lednu 2017 a vyzvali odcházejícího předsedu vlády, aby požádal parlament o 
 změnu ústavy, která by legalizovala rozšíření počtu senátorů z dosavadních 54 
 na 72 
 
guvernér Dolního Shabelle Ibrahim Aden ALI „Najah“ 
 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
9.2. změny ve vládě  
 
SRBSKO 
1.3. premiér ohlásil konání předčasných parlamentních voleb 24.4. 
4.3. prezident rozpustil Národní shromáždění a svolal předčasné parlamentní volby 
 na 24.4. 
24.4. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění s 250 členy se konaly 
 za účasti 56,07 % oprávněných voličů 
23.5. prezident požádal premiéra Aleksandra VUČIĆ-e, aby sestavil novou vládu 
6.6. předsedkyní Národního shromáždění byla znovu zvolena Maja GOJKOVIĆ 
8.8. premiér Aleksandar VUČIĆ oznámil složení své nové vlády (MZV Ivica 
 DAČIĆ) 
11.8. poté, co jí Národní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 163:62 důvěru, ujala 
 se vláda své funkce 
 
SRÍ  LANKA 
14.2. guvernérem Severní provincie byl s účinností od 16.2. jmenován Reginald 

COORAY 
14.3. zemřel guvernér Centrální provincie Surangani Ellawala, novým byl 17.3. 

jmenován Niluka EKANAYAKE, který se téhož dne ujal své funkce 
 
STŘEDOAFRICKÁ  REPUBLIKA 
25.1. Přechodný Ústavní soud zrušil 1. kolo parlamentních voleb 30.12.2015 z 
 důvodu mnoha nedostatků a stížností kandidátů na volební machinace 
28.1. prozatímní vláda rozhodla, že 2. kolo prezidentských voleb se uskuteční 14.2. 
14.2. ve 2. kole prezidentských voleb byl za účasti 59,01 % oprávněných voličů 
 zvolen  do čela státu Faustin-Archange TOUADÉRA, který obdržel 62,71 %, 
 zatímco jeho soupeř Anicet-Georges Dologuélé 37,29 % odevzdaných hlasů 
 (inaugurace 30.3.) 
14.2. 1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 140 členy se konalo 
 za účasti 61 % oprávněných voličů 
31.3. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění proběhlo v obvodech, 
 kde nebylo v 1. kole rozhodnuto o vítězi 
2.4. předsedou vlády byl jmenován Simplice Mathieu SARANDJI 



11.4. jmenována nová vláda (MZV Charles Armel DOUBANE) 
6.5. ustavující schůze Národního shromáždění ukončila přechodné období dlouhé tři 
 roky a předsedou NS zvolila Abdou Karima MECKASSOUA, který získal 
 podporu 65 poslanců, zatímco Aniceta-Georgese Dologuélého a Martina 
 Ziguélého podpořilo 24, resp. 14 zákonodárců 
 
 
SÚDÁN 
23.1. v etiopském městě Debre Zeit byly zahájeny neformální konzultace vlády, 
 zastupované vedoucím Úřadu pro záležitosti Dárfúru Aminem Hassanem 
 Omerem, s představiteli dvou ozbrojených skupin, působících v této oblasti – 
 Hnutí spravedlnosti a rovnosti (JEM) a Súdánského osvobozeneckého hnutí-
 Minni Minnawi (SLM-MM) 
9.2. novým šéfem Sboru náčelníků štábů byl jmenován generálporučík Emadeddine 
 Mostafa ADAWI 
11.-13. 4. v oblasti Darfúru proběhlo referendum o budoucím statutu oblasti a o 
 tom, zda zůstane rozdělena do 5 států (North Darfur, West Darfur, Central 
 Darfur, East Darfur a South Darfur) nebo vytvoří jeden správní celek 
23.4. volební komise oznámila, že za účasti 90,73 % registrovaných voličů se     
 97,72 % hlasujících v Darfúru vyslovilo pro zachování dosavadního systému 
 pěti federálních států 
9.8. poté, co opoziční koalice, složená ze zástupců dárfúrského Hnutí spravedlnosti 

a rovnosti (JEM), SPLM-North, hlavní opoziční strany Umma a mnoha dalších 
opozičních skupiny, podepsala v Addis Abebě harmonogram AU o ukončení 
nepřátelství a politickém usmíření (hlavní rebelové operující v Dárfúru – 
Súdánské osvobozenecké hnutí /SLM/ - a komunisté však plán AU nepřijali), 
začaly mírové rozhovory mezi vládou a rebelujícími skupinami, operujícími v 
jižních oblastech Kordofán a Modrý Nil od r. 2011, stejně jako v Dárfúru od r. 
2003 

 
SVALBARD 
1.10.2015 guvernérkou se stala Kjerstin ASKHOLT 
 
SVATÁ HELENA 
20.1. novou guvernérkou byla jmenována Lisa Kathleen  PHILLIPS, která se svého 
 úřadu ujala složením slibu 25.4. 
18.3. odjel guvernér Mark Capes, úřadujícím guvernérem se stal Sean Gilbert Peter 
 BURNS 
23.9. úřadujícím správcem území Tristan da Cunha se stala Ann BIDDLE  
1.12. úřad správce území Tristan da Cunha nastoupil Sean Gilbert Peter BURNS 
 
SVATÁ LUCIE 
6.6. za účasti 53,4 % oprávněných voličů se konaly parlamentní volby do 
 Poslanecké sněmovny s 18 členy 
7.6. předsedou vlády byl jmenován Allen Michael CHASTANET 
15.6. jmenována nová vláda, v níž předseda vykonává i funkci ministra zahraničních 
 věcí 
12.7. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Leonne THEODORE-JOHN 
12.7. jmenován nový Senát s 11 členy, jehož předsedou se stal Andy DANIEL 
 



SVATÝ  TOMÁŠ 
17.7. prezidentské volby vyhrál Evaristo do Espírito Santo CARVALHO, který získal 
 50,14 % odevzdaných hlasů, na dalších místech se umístili Manuel 
 Pinto da Costa (24,79 %), María das Neves Ceita Baptista de Sousa (24,09 %), 
 Manuel do Rosário (0,71 %) a Hélder Barroso (0,28 %); volební účast dosáhla 
 64,09 % registrovaných voličů 
21.7. revidované oficiální výsledky prezidentských voleb snížily zisk dosud 
 vítězného kandidáta Carvalha pod limit 50 % (49,9 %), takže proběhne 2. kolo 
 7.8.; volební výsledky ostatních byly upraveny takto: Pinto da Costa (24,8 %), 
 Maria das Neves (24,3 %), volební účast se zvýšila na 64,3 % registrovaných 
 voličů 
7.8. ve 2. kole byl prezidentem zvolen Evaristo do Espírito Santo CARVALHO jako 
 jediný kandidát, neboť 1.8. z 2. kola odstoupil Manuel Pinto da Costa; neplatné 
 hlasy činily 17,8 %, účast dosáhla 46 % (inaugurace 3.9.) 
18.10. nový prezident jmenoval novou vládu (MP Patrice Emery TROVOADA, MZV 
 Urbino José BOTELHO GONÇALVES) 
 
SÝRIE 
13.1. v Ženevě byly obnoveny rozhovory mezi OSN, USA a Ruskem o přípravě 

konference o mírovém řešení vnitrostátního konfliktu 
29.1. jednáním zmocněnce OSN Staffana de Mistury s představiteli vlády byly v 

Ženevě zahájeny mírové rozhovory mezi vládou a opozicí o řešení 
vnitropolitické krize; opozice se jednání odmítá zúčastnit, nebudou-li splněny 
její podmínky 

30.1. Vrchní vyjednávací komise syrské opozice, sídlící v Saúdské Arábii, potvrdila, 
že 31.1. se v Ženevě připojí k mírovým rozhovorům 

3.2. poté, co opozice odmítla pokračovat v jednání, dokud se nezlepší humanitární 
situace v zemi, přerušil zmocněnec OSN ženevské rozhovory do 25.2. 

22.2. prezident vyhlásil parlamentní volby na 13.4. 
22.2. prezidenti USA a Ruska potvrdili dohodu svých ministrů z 21.2. o dočasném 

příměří v zemi, které má začít 27.2. ve 24 hodin místního času (vláda na 
podmínky příměří přistoupila) 

26.2. opoziční koalice 97 vzbouřeneckých frakcí přistoupila na podmínky příměří, 
dohodnutého USA a Ruskem 

1.3. zmocněnec OSN de Mistura stanovil termín pokračování mírových rozhovorů 
na konferenci v Ženevě na 9.3. (opozice však termín následně odmítla) 

5.3. opozice zvolila svým novým prezidentem Anase AL-ABDAH-a 
14.3. v Ženevě obnoveno jednání konference o mírovém řešení mezi vládou a opozicí 

o mírovém řešení občanské války 
16.3. na konferenci v Ženevě odmítl hlavní vyjednavač vlády Bashar al-Jaafari přímé 

rozhovory s opozicí, která je navrhla 
17.3. představitelé kurdské Demokratické strany jednoty a dalších kurdských 

politických stran vyhlásili vytvoření samosprávné federace ROJAVA-
SEVERNÍ SÝRIE, skládající se ze tří regionů na severu země – Afrin a Kobání 
v provincii Aleppo a Jazira v provincii Hassakeh); nová federace rovněž 
zahrnuje území osídlené Araby a Turkmeny, osvobozené od tzv. Islámského 
státu a představuje systém zastoupení všech etnických skupin; vlajku autonomie 
tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a zelený 

23.3. zmocněnec OSN uzavřel další kolo nepřímých jednání v Ženevě 



30.3. prezident Assád vyzval politickou opozici k účasti na nové koaliční vládě, která 
může být dohodnuta na mírových rozhovorech v Ženevě 

3.4. vůdci náboženské sekty alávitů vydali dokument, ve kterém se distancují od 
Asádova režimu a vytyčují své záměry do budoucna 

13.4. parlamentní volby do Lidového shromáždění s 250 členy se konaly za účasti 
57,56 % oprávněných voličů, žijících na území ovládaném státními úřady a 
vojskem 

18.4. vítězná Socialistická strana arabské obrody (Baas) nabídla politické opozici 
vytvoření koaliční vlády 

19.4. odjezdem delegace opozice byly přerušeny mírové rozhovory v Ženevě poté, co 
18.4. povstalci obnovili boje s jednotkami režimu prezidenta Asáda a tak 
jednostranně porušili dohodnuté příměří 

29.4. částečné a dočasné příměří mimo oblasti města Aleppo vstoupilo v účinnost 
hodinu po půlnoci 30.4. 

4.5. USA a Rusko zprostředkovaly rozšíření částečného a dočasného příměří mezi 
vládou a rebely i na oblast Aleppa, a to od půlnoci na 5.5. 

16.5. předsedou prozatímní vlády rebelů byl zvolen Džavád ABÚ-CHATÁB /Jawad 
Abu Hatab/ 

30.5. pro údajný neúspěch mírových jednání v Ženevě odstoupil hlavní vyjednávač 
Vrchního vyjednávacího výboru opozice Mohammed Alloush a tak zablokoval 
dalšímu kolu jednání, které zmocněnec OSN plánoval na červen tr. 

6.6. předsedkyní Lidového shromáždění byla zvolena Hadiyeh Khalaf ABBAS 
22.6. prezident pověřil sestavením nové vlády Imáda Muhammed CHAMÍS-e /Imad 

Muhammed Khamis/ 
3.7. na návrh nového premiéra jmenoval prezident novou vládu (MZV Walid 

MUALLEM) 
6.7. při příležitosti konce postního měsíce ramadánu a významného muslimského 

svátku Eid al-Fitr vyhlásila vládní vojska třídenní příměří, které 9.7. prodloužila 
o další tři dny 

29.7. jak oznámil její vůdce Abu Mohammed al-Julani, džihádistická skupina Jabhat 
al-Nusra se odtrhla od al- Kájdy a přejmenovala se na Frontu za dobytí Sýrie 
(Jabhat Fateh al-Sham) 

10.8. ruské letectvo bombardující pozice protivníků vlády v Aleppu vyhlásilo 
každodenní tříhodinové přestávky, aby umožnilo bezpečný průjezd 
humanitárních konvojů (OSN však požaduje nepřetržité příměří v délce 2 dní) 

19.8. Rusko navrhlo přerušení bojů v Aleppu na 48 hodin, jak požadovala OSN 
10.9. vlády USA a Ruska se dohodly na úplném týdenním příměří při příležitosti 

muslimského svátku Eid Al-Adha na zahájení hadždže, a to s platností od 12.9.; 
syrská vláda dohodu přijala bez výhrad a slíbila ji plnit, zatímco protivládní 
opozice ji akceptovala, ale je k ní skeptická 

18.10. vláda a Rusko potvrdily přerušení bombardování pozic vzbouřenců v Aleppu, 
aby 20.10. umožnily humanitární koridor do města a z města 

20.10. Rusko odsouhlasilo prodloužení přestávky o dalších 24 hodin 
20.11. vláda odmítla plán OSN na ukončení bojů v Aleppu za podmínky, že v jeho 

východní části, kterou ovládají povstalci, bude po stažení bojovníků ustavena 
povstalecká samospráva 

28.11. syrské vládní síly obsadily klíčový východní okres Sakhour města Aleppo a tak 
rozdělily rebely ovládané území města vedví; tato operace může rozhodnout o 
vytlačení teroristů z IS a jejich spojenců ze druhého největšího města Sýrie po 
čtyřech letech, co je ovládaly 



1.12. Rusko navrhlo otevření bezpečných koridorů z rebely ovládané východní části 
města Aleppo, kde žije 250 tisíc obyvatel města 

7.12. rebelové byli vytlačeni vládními vojáky ze staré části Aleppa, ale vyzvali k 5-
dennímu příměří, které by umožnilo evakuaci civilního obyvatelstva; vláda 
souhlasí pod podmínkou, že tuto oblast opustí i vzbouřenci (vládní síly nyní 
kontrolují tři čtvrtiny východního Aleppa, které po 4 roky drželi vzbouřenci z 
islamistické Fronty al-Nusrá) 

13.12. vláda oznámila ukončení bojů ve východním Aleppu, nad nímž její vojska 
získala opět plnou kontrolu a umožnila evakuaci jeho obyvatel (zahájena 
15.12.) 

22.12. armáda oznámila, že po čtyřech letech obnovila kontrolu nad celým Aleppem 
29.12. v Damašku byla za zprostředkování Ruska a Turecka uzavřena dohoda o 

příměří mezi vládou a sedmi skupinami protivládní opozice, zastoupenými ve 
Vrchním vyjednávacím výboru, a to od 22 hodin GMT (součástí dohody nejsou 
islamistické teroristické organizace Islámský stát a Jabhat Fateh al-Sham 
/bývalá fronta al-Nusrá/ a s nimi spojené džihádistické skupiny, stejně jako 
příslušníci kurdských Jednotek lidové ochrany /YPG/); do měsíce mají být v 
Astaně zahájeny mírové rozhovory 

 
ŠPANĚLSKO 
3.1. odpor levicové Kandidátky lidové jednoty (CUP) k podpoře secesionistického 
 premiéra Artura Mase ohrozil sestavení většinové vlády v Katalánsku a povede 
 k rozpuštění místního parlamentu Generalitat 10.1., jakož i k novým 
 parlamentním volbám v březnu 2016 
9.1. aby zabránil rozpuštění regionálního parlamentu, odstoupil katalánský premiér 

Mas poté, co se mu nepodařilo vytvořit funkční vládu secesionistických stran; 
jeho nástupcem se má stát pro CUP přijatelný Carles Puigdemont 

10.1. předsedou regionální vlády byl poměrem hlasů 70:63 zvolen Carles 
PUIGDEMONT (nástup do funkce 12.1.); hrozba rozpuštění katalánského 
parlamentu tak byla odvrácena 

13.1. obě komory parlamentu zvolily na ustavující schůzi své nové předsedy, nově 
Francisca Javiera „Patxi“ LÓPEZ-e ÁLVAREZ-e (Poslanecká sněmovna) a 
znovu Pía GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ-e (Senát) 

14.1. ministrem „zahraničních věcí“ regionální vlády v Katalánsku se stal Raül 
ROMEVA 

22.1. král pověřil po týdenním vyjednávání s vůdci všech stran, zastoupených v 
parlamentu, sestavením nové vlády předsedu vítězné Lidové strany Mariana 
Rajoye, který se však pověření okamžitě vzdal 

2.2. král pověřil sestavením nové vlády předsedu druhé úspěšné strany PSOE Pedra 
Sáncheze Péreze-Castejóna 

5.2. vláda se ohradila proti zřízení ministerstva zahraničních věcí v katalánské vládě 
24.2. předseda PSOE Sánchez uzavřel dohodu s hnutím Ciudadanos o podpoře své 

kandidatury na předsedu vlády při volbě 2.3. 
2.3. poměrem hlasů 130:219 při 1 abstenci napoprvé zamítla Poslanecká sněmovna 

návrh na vyslovení důvěry koalici socialistů a hnutí Ciudadanos; druhé 
hlasování proběhne 4.3. a k vyslovení důvěry bude stačit prostá většina 
přítomných poslanců 

4.3. ani ve 2. hlasování nezískal předseda PSOE podporu Poslanecké sněmovny, 
která hlasovala poměrem 131:219; pokud parlament nevybere nového premiéra 
do 2.5., budou se v červnu muset konat nové parlamentní volby 



26.4. po konzultaci s představiteli politických stran zastoupených v parlamentu 
nenavrhl král nikoho do funkce předsedy vlády; zemi očekávají předčasné 
parlamentní volby 26.6. 

3.5. král Filip VI. rozpustil parlament a vyhlásil předčasné parlamentní volby na 
26.6. 

26.6. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 350 a Senátu se 264 
členy se konaly za účasti 69,84 % registrovaných voličů 

28.6. soudce Nejvyššího soudu Katalánska Joan Manuel Abril zahájil stíhání 
bývalého premiéra Mase za uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska v r. 
2014 přestože je zakázal Ústavní soud Španělska 

19.7. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Ana María PASTOR JULIÁN  
a předsedou Senátu opět  Pío GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ 

27.7. regionální parlament schválil plán na odtržení Katalánska od Španělska a na 
vyhlášení nezávislosti oblasti 

28.7. předseda vítězné politické strany PP Mariano Rajoy přijal mandát od krále na 
vytvoření nové vlády 

2.8. po jednání s PSOE designovaný premiér pohrozil konáním dalších 
mimořádných voleb 

28.8. designovaný premiér a předseda Lidové strany Rajoy se dohodl na vládní 
koalici s liberální stranou Ciudadanos 

31.8. Kongres poslanců hlasoval o novém předsedovi vlády a poměrem hlasů 
180:170 odmítl návrh na pověření Mariana Rajoye 

2.9. ve 2. kole opět Poslanecká sněmovna odmítla poměrem hlasů 180:170 schválit 
Rajoye předsedou vlády 

6.10. katalánský parlament schválil uspořádání nového referenda o nezávislosti 
oblasti 

24.10. král zahájil jednání o vytvoření nové vlády s představiteli politických stran 
zastoupených v parlamentu  

25.10. král pověřil sestavením nové vlády opět Mariana Rajoye, který nový mandát 
přijal 

27.10. Kongres poslanců poměrem hlasů 180:170 odmítl v prvním hlasování podpořit 
Mariana Rajoye jako předsedu vlády 

29.10. Kongres poslanců vyslovil v opakovaném hlasování poměrem hlasů 170:111 při 
68 abstencích důvěru novému premiérovi Rajoyovi, který složil přísahu 31.10. 

4.11. přísahu složila nová vláda (MP Mariano RAJOY BREY, MZV Alfonso María 
DASTIS QUECEDO) 

14.12. Ústavní soud opět zakázal katalánské vládě uspořádat referendum o nezávislosti 
této autonomní oblasti, které chtěla vláda uspořádat v příštím roce, jakož i 
podnikat přípravy k jeho konání 

 
ŠVÝCARSKO 
1.1. úřad nastoupili spolkový prezident Johann SCHNEIDER-AMMANN a 
 spolková viceprezidentka Doris LEUTHARD 
28.11. předsedou Národní rady byl zvolen Jürg STAHL a předsedou Rady kantonů Ivo 
 BISCHOFBERGER 
7.12. Spolkové shromáždění zvolilo hlasy 188 poslanců z 207 přítomných 
 prezidentkou na r. 2017 Doris LEUTHARD-ovou a viceprezidentem Alaina 
 BERSET-a, pro kterého hlasovalo 187 z 206 přítomných poslanců (nástup do 
 funkce 1.1.2017) 
 



TÁDŽIKISTÁN 
22.5. referenda o zákazu náboženských politických stran, který má mj. ukončit 

činnost hlavní opoziční Strany islámské obrody, se zúčastnilo 91,63 % voličů 
22.5. v referendu o ústavních změnách schválilo 96,60 % voličů zrušení omezení 

počtu mandátů prezidenta pro Vůdce národa, proto bylo 3,40 % hlasujících 
 
 
THAJSKO 
7.8. ve všelidovém referendu schválili voliči návrh nové ústavy země, připravené 
 armádou jmenovanou komisí a zavádějící volené Národní shromáždění a 
 jmenovaný Senát, když se pro ni vyslovilo 61,45 % hlasujících, 37,9 % bylo 
 proti; účast 50 % 
13.10. zemřel král Ráma IX. Bhumibol Adulyadej a jeho nástupcem vyhlášen 
 dosavadní korunní princ Maha VAJIRALONGKORN, který však bude uveden 
 na trůn později; 15.10. oznámila vláda, že na přechodnou dobu bude zemi 
 vládnout jako regent bývalý předseda vlády a dosavadní předseda Královské 
 rady a hlavní poradce krále Prem TINSULANONDA 
16.10. korunní princ vyslovil přání, aby jeho korunovace byla z důvodů státního 
 smutku za zemřelého otce odložena minimálně o rok (1.11. oznámeno, že 
 novým králem bude potvrzen 1.12.) 
29.11. Národní zákonodárné shromáždění pověřilo svého předsedu, aby vyzval 
 korunního prince Vajiralongkorna k převzetí královského trůnu 
1.12. na trůn nastoupil dosavadní korunní princ Maha Vajiralongkorn, který přijal 
 jméno RÁMA X. jako 10. panovník dynastie Čakrí a který nyní oficiálně ponese 
 jméno Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkun  
 
TCHAJWAN 
16.1. prezidentské volby vyhrála Cchaj Jing-wen /Tsai Ing-wen/, která za účasti     
 66,27 % oprávněných voličů získala 56,12 % odevzdaných hlasů (inaugurace 
 20.5.), na dalších místech se umístili Eric Čchu /Eric Chu/ se 31,04 % a James 
 Sung /James Soong/ s 12,84 % odevzdaných hlasů 
16.1. parlamentní volby do Zákonodárného jüanu se 113 členy 
17.1. odstoupil premiér Mao Chi-kuo, jeho demisi však prezident odmítl přijmout 
18.1. premiér odešel na dovolenou a úřadujícím předsedou vlády se stal jeho 
 dosavadní náměstek Simon CHANG (Chang San-cheng) 
25.1. s účinností od 1.2. jmenoval prezident novým předsedou vlády Simona 
 CHANG-a 
1.2. předsedou Zákonodárného jüanu byl zvolen Su Jia-chyuan 
15.3. zvolená prezidentka Cchaj Jing-wen nominovala do funkce předsedy vlády Lin 
 ČCHUAN-a /Lin Chuan/ 
15.4. nominovaný premiér jmenoval novým ministrem zahraničí Davida LEE-ho 
20.5. inaugurována prezidentka Cchaj Jing-wen a viceprezident Čchen Čien-džen 
 /Chen Chien-jen/, jakož i vláda premiéra Lin Čchuana 
 

TIBET – XIZANG 
20.3. diaspora v Indii volila exilový parlament se 45 členy 
 
TOGO 
1.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 
 



TOKELAU 
2014 hlavou vlády (faipule) atolu Fakaofo se stal Afega GAUALOFA 
2015 úřadující správkyní novozélanské vlády se stala Linde TE PUNI 
10.3. hlavou vlády (Ulu o Tokelau) byl jmenován Afega GAUALOFA 

 

TUNISKO 
6.1. změny ve vládě, novým MZV se stal Khemaies JHINAOUI 
30.7. parlament vyslovil poměrem hlasů 118:3 při 27 abstencích nedůvěru vládě 
 premiéra Habíba Es-Sida 
3.8. prezident Sibsí požádal Jusúfa ŠÁHID-a /Youssef Chahed/, aby vytvořil novou 
 vládu 
20.8. jmenována nová vláda (MZV Khemaies JHINAOUI) 
26.8. poměrem hlasů 168:22 vyslovil parlament důvěru vládě premiéra Šáhida, která 
 se 27.8. ujala funkce 
 
TURECKO 
5.5. pro údajné spory s prezidentem o ústavní postavení hlavy státu ohlásil premiér 
 Ahmet Davutoğlu záměr nekandidovat znovu na funkci předsedy AKP na jejím 
 mimořádném sjezdu 22.5. 
17.5. parlament začal jednat o zbavení imunity 129 poslanců, čelícím podezření ze 
 spáchání trestného činu, jimž hrozí obvinění celkem z 562 trestných činů; jde 
 zejména o poslance prokurdské strany HDP 
19.5. vedení vládnoucí strany AKP nominovalo na funkci jejího předsedy a 
 budoucího premiéra Binali YILDIRIM-a 
20.5. Národní shromáždění schválilo ve 2. čtení ústavní většinou poměrem 373 :138 
 poslanců změnu ústavy, která umožní zrušit imunitu nejméně 138 poslancům, 
 podezřelých z podpory terorismu; ve 3. čtení ústavní změnu podpořilo 376 z 
 550 členů parlamentu 
22.5. mimořádný sjezd vládnoucí AKP zvolil jejím novým předsedou Binali 
 Yildirima, který na něm vyzval k přechodu země na prezidentský systém; krátce 
 po zvolení do čela vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje a  poté, co premiér 
 Ahmet Davutoğlu odstoupil, jej prezident Erdoğan požádal o sestavení nové 
 vlády 
24.5. prezident potvrdil novou vládu (MZV Mevlüt ÇAVUŞOĞLU), které 29.5. 
 vyslovil parlament důvěru poměrem hlasů 315:138 
16.7. část armády, vedená bývalým velitelem letectva generálem Öztürkem, se v 
 nočních hodinách pokusila svrhnout vládu a vyhlásila v zemi výjimečný stav a 
 zákaz vycházení; v dopoledních hodinách následujícího dne byl však pokus o 
 státní převrat potlačen 
20.7. v reakci na pokus o vojenský převrat vyhlásil prezident v zemi výjimečný stav v 
 trvání tří měsíců 
6.11. bojkot jednání parlamentu oznámila Lidová demokratická strana (HDP), třetí 
 nejsilnější politická strana v Velkém národním shromáždění, poté, co její 
 spolupředsedové Selahattin Demirtaş a Figen Yüksekdağová byli uvězněni 
 
TURKS A CAICOS 
15.6. novým guvernérem byl jmenován Dr. John Patrick George FREEMAN (nástup 
 17.10.) 
10.10. ostrovy opustil guvernér Peter Beckingham, úřadující guvernérkou se stala 
 Anya WILLIAMS 



15.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 19 členy se uskutečnily za účasti 
 80,68 % oprávněných voličů (předseda Robert HALL) 
20.12. předsedkyní vlády byla zvolena Sharlene Linette CARTWRIGHT-ROBINSON, 
 která představila i svou vládu 
 
TUVA 
23.5. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Šolbana Kara-oola a jmenoval jej 
 úřadující hlavou republiky do nových voleb 
18.9. hlavou republiky byl za účasti více než 90 % oprávněných voličů zvolen opět 
 Šolban Valerjevič KARA-OOL, který získal 85,66 % odevzdaných hlasů 
 (inaugurace 22.9.); za ním se umístili Sergej See-Sjurjunovič Salčak (5,00 %), 
 Valerij Kyzyl-Oolovič Biči-ool (4,12 %) a Igor Alexejevič Frent (3,16 %) 
 

UGANDA 
18.2. prezidentské volby za volební účasti 63,50 % registrovaných voličů po páté 
 vyhrál Yoweri Kaguta MUSEVENI se ziskem 60,75 % odevzdaných hlasů 
 (inaugurace 12.5.); na dalších místech se umístili plk. Dr. Warren Kizza 
 Besigye Kifefe (35,37 %),  Amama Mbabazi (1,43 %), Abed Bwanika (0,93 %), 
 Baryamureeba Venansius (0,55 %), Maureen Faith Kyalya Waluube (0,44 %), 
 Benon Buta Biraaro (0,27 %) a Mabirizi Joseph (0,26 %); 4,69 % odevzdaných 
 hlasů bylo neplatných 
18.2. parlamentní volby do rozšířeného Parlamentu se 458 členy se konaly za účasti 
 67,61 % oprávněných voličů 
19.2. hlavní opoziční kandidát na úřad prezidenta Besigye byl zatčen a uvězněn z tzv. 
 „bezpečnostních důvodů“ ještě před zveřejněním prvních oficiálních výsledků 
 voleb 
14.3. začalo soudní řízení o protestu kandidáta Amamy Mbabaziho proti výsledku 
 prezidentských voleb 18.2.; výsledek soudního řízení musí být podle ústavy 
 oznámen do 31.3. 
19.5. předsedkyní Parlamentu byla znovu zvolena Rebecca Alitwala KADAGA 
6.6. jmenována nová vláda (MZV Samuel Kahamba KUTESA), která se úřadu ujala  
 21.6. 
27.11. policie v západougandském městě Kasese zatkla Charlese Wesley Mumbereho, 
 tradičního krále Rwenzururu, kvůli podněcování protivládních násilností, které 
 v období únor-březen 2016 připravily o život nejméně 55 lidí; milice bojujících 
 v pohoří Rwenzori usilují o vytvoření separatistické republiky na hranicích s 
 Kongem (29.11. byl král obviněn z vraždy) 
 
UKRAJINA 
16.2. návrh prezidenta na odvolání vlády získal podporu jen 194 členů Nejvyšší rady, 
 ústava však vyžaduje souhlas nejméně 226 poslanců 
18.2. poté, co vládní koalici opustila strana Svépomoc s 26 poslanci a následovala tak  
 den předtím vystoupivší stranu Vlast Julije Tymošenkové s 19 poslanci, ztratila 
 vláda Arsenije Jaceňuka parlamentní většinu a teoreticky ji nadále podporuje 
 jen 217 ze 450 členů Nejvyšší rady 
28.3. vládní strana Lidové fronta se podle slov šéfa parlamentní frakce Maxyma 

Burbaka dohodla na vytvoření nové vládní koalice se stranami Blok Petra 
Porošenka a Vlast Julije Tymošenkové 

10.4. premiér Arsenij Jaceňuk ohlásil svou demisi k 12.4. 



14.4. Nejvyšší rada poměrem hlasů 257:50 schválila demisi premiéra Jaceňuka a 
novým předsedou vlády zvolila svého předsedu Volodymyra Borysovyče 
HROJSMAN-a; novým předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Andrij 
Volodymyrovyč PARUBYJ 

14.4. parlament schválil nové složení vlády (MZV Pavlo KLIMKIN) 
29.4. konzultativní tzv. Minská skupina a zástupci Doněcké a Luhanské LR na 

jednání v Minsku dohodli naprostý klid zbraní v Donbasu, který vstoupí v 
platnost 30.4. a bude trvat po dobu pravoslavných Velikonoc a májových svátků 

19.10. prezidenti Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny se dohodli na tzv. cestovní 
mapě k vyřešení situace na východě země 

24.12. armáda se dohodla s donbaskými rebely na vyhlášení časově neomezeného tzv. 
vánočního příměří 

 
URUGUAY 
1.3. úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 1.3.2017 nastoupil Gerardo 
 AMARILLA 
 
USA 
1.1. úřadujícím ministrem školství se stal John B. KING, Jr. 
12.1. úřadujícím ministrem armády se stal Patrick J. MURPHY 
14.3. Senát potvrdil (49:40) novým ministrem školství Johna B. Kinga, Jr. 
26.4. novým náčelníkem Štábu vojenského letectva byl s účinností od července 2016 
 jmenován generál David L. GOLDFEIN 
17.5. Senát potvrdil Erika FANNING-a do funkce ministra armády (nástup 18.5.) 
29.5. Libertariánská strana nominovala jako svého kandidáta na prezidenta USA 
 bývalého guvernéra Nového Mexika Gary Earla JOHNSON-a 
19.7. oficiální nominaci na kandidáta Republikánské strany do prezidentských voleb 
 získal na jejím sjezdu v Clevelandu Donald John TRUMP, který získal podporu 
 1543 z celkového počtu 2472 delegátů 
26.7. národní konvence Demokratické strany ve Philadelphii jednomyslně 
 nominovala kandidátkou strany do prezidentských voleb Hillary Rotham 
 CLINTON-ovou 
8.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů se 435 členy a třetiny Senátu se 
 100 členy se konaly za účasti 56 % oprávněných voličů 
8.11. v prezidentských volbách zvítězil Donald John TRUMP, který získal 46,1 % 
 odevzdaných hlasů (306 volitelů), před Hillary R. Clintonovou (48,2 % - 232 
 volitelů) a dalšími kandidáty (5,7 %, z toho Gary Johnson 3,28 %, Dr. Jill 
 Steinová 1,06 %, Evan McMullin 0,53 %, Darrell Castle 0,15 %, Bernie 
 Sanders 0,08 % a Gloria La Riva 0,05 %); volební účast dosáhla 55,3 % 
 (inaugurace 20.1.2017) 
22.11. skupina expertů z michiganské univerzity vyzvala volební štáb Hillary 
 Clintonové, aby požadovala ruční přepočet hlasovacích lístků ve státech 
 Michigan (v termínu do 30.11.), Wisconsin (do 25.11.) a Pennsylvania (do 
 28.11.), kde má podezření ze zmanipulování výsledků hlasování ruskými 
 hackery 
24.11. prezidentská kandidátka Strany zelených Dr. Jill Steinová oznámila, že má dost 
 finančních zdrojů na ruční přepočet hlasovacích lístků ve státě Wisconsin, kde 
 25.11. skončí lhůta pro podání protestů; má podezření, že elektronické 
 hlasování narušili hackeři 



25.11. Jill Steinová oznámila, že shromáždila požadovanou kauci 4,8 milionu dolarů 
 na to, aby si vymohla přepočítání v Pensylvánii a ve Wisconsinu; nyní usiluje 
 o shromáždění prostředků potřebných ke stejnému postupu i v Michiganu. 
1.12. zahájen ruční přepočet hlasů odevzdaných v prezidentských volbách 8.11. ve 
 státě Wisconsin 
4.12. Jill Steinová upustila od požadavku přepočtu hlasů v Pennsylvanii a obrátila se 
 na federální soud, protože si nemůže dovolit vydat 1 milion USD za záruku 
 nařízenou Státní soudem Pennsylvanie; Trumpovi právníci se však snaží 
 přepočtu hlasů v dotčených státech zabránit, i když ve Wisconsinu jejich 
 požadavek 2.12. odmítl soud a přepočet pokračuje; 9.12. federální soud nařídil 
 ukončení přepočtu 12.12. 
4.12. federální soud rozhodl, že přepočítávání hlasů ve státě Michigan může začít 
 dne 5.12. ; dne 8.12. odvolací soud přepočítávání hlasů v Michiganu zastavil, 
 protože o přepočet požádala J. Steinová, která není poškozenou stranou 
12.12. federální soudce Paul Diamond zablokoval pokus o přepočet hlasovacích lístků 

z prezidentských voleb ve státě Pennsylvania (13.12. končí lhůta k certifikaci 
výsledků voleb) 

12.12. po přepočtu téměř 3 milionů hlasů ve státě Wisconsin bylo oznámeno, že 
Donald Trump zvítězil nad H. Clintonovou rozdílem 22 748 hlasů a jeho 
náskok se tak proti původně vyhlášenému výsledku zvýšil o 131 hlas 

19.12. kolegium 538 volitelů zvolilo 45. prezidentem Donalda J. Trumpa, který 
obdržel 304 hlasy, zatímco Hillary Clintonová získala 227 hlasů, Colin Powell 
3 hlasy, indiánský náčelník-aktivista Kropenatý orel, John Kasich, Ron Paul a 
Bernie Sanders po jednom hlasu; 6.1.2017 bude s výsledky hlasování volitelů 
úředně obeznámen Kongres 

  
ministryně vojenského letectva Deborah Lee JAMES 
 
UZBEKISTÁN 
2.9. vláda potvrdila úmrtí prezidenta Karimova, úřadující hlavou státu se stal 

předseda Senátu Nigmatilla Tulkinovič JULDAŠEV 
8.9. parlament pověřil předsedu rady ministrů Šavkata Miromonoviče 

MIRZIJOJEV-a dočasným výkonem funkce prezidenta 
4.12. v prezidentských volbách zvítězil za účasti 87,73 % oprávněných voličů Šavkat 

Miromonovič MIRZIJOJEV, který získal 88,61 % odevzdaných hlasů 
(inaugurace 14.12.); na dalších místech se umístili Chatamžon Ketmonov   
(3,73 %), Narimon Umarov (3,46 %) a Sarvan Otamurodov (2,35 %), 
prázdných a neplatných hlasů bylo 1,86 % 

12.12. na úřad předsedy vlády byl nominován Abdulla Nigmatovič ARIPOV, kterého 
14.12. ve funkci potvrdil parlament 

15.12. jmenována nová vláda (MZV Abdulaziz KAMILOV) 
 
VÁNOČNÍ OSTROV 
Správce australské vlády Barry Wayne HAASE 
 
VANUATU 
22.1. předčasné parlamentní volby do Parlamentu s 52 členy proběhly za účasti     
 56,7 % registrovaných voličů 
11.2. předsedou Parlamentu byl zvolen Esmon SAIMON 



11.2. hlasy 46 z 52 hlasujících členů Parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen 
 Charlot SALWAI; jmenována nová vláda (MZV Bruno LEINGKONE) 
 
VATIKÁN 
9.10. papež jmenoval 17 nových kardinálů, které 19.11. uvedl do úřadu 
 
VELKÁ  BRITÁNIE 
20.2. poté, co summit EU dohodl s jeho vládou úpravy postavení Velké Británie v 
 rámci unie, vyhlásil předseda vlády Cameron referendum o setrvání země v EU 
 na 23.6. 
8.6. předsedou Sněmovny lordů byl zvolen lord Peter Norman FOWLER, Baron 
 Fowler (nástup 1.9.) 
23.6. za účasti 72,2 % registrovaných voličů se 17 410 742 hlasujících (51,9 %) 

vyslovilo pro odchod země z Evropské unie, 16 141 241 voličů (48,1 %) pak 
hlasovalo pro setrvání v EU (neplatných bylo 26 033 hlasů) 

24.6. premiér David Cameron oznámil, že rezignuje na funkci předsedy 
Konzervativní strany a vlády, jakmile bude vybrán jeho nástupce 

13.7. poté, co přijala demisi premiéra Davida Camerona, jmenovala královna na jeho 
návrh novou předsedkyní vlády Theresu Mary MAY-ovou; nově jmenovaná 
premiérka začala vzápětí jmenovat členy svého kabinetu (MZV Alexander 
Boris de Pfeffel JOHNSON) 

3.11. Vrchní soud rozhodl na základě stížnosti oponentů odchodu země z EU, že o 
uplatnění článku 50 Lisabonské smlouvy o EU, kterým se zahajuje vystoupení 
členské země z unie, musí rozhodnout parlament a nikoliv pouze vláda; vláda 
se proti rozsudku odvolá 

7.2. Dolní sněmovna poměrem hlasů 448:75 schválila vládní harmonogram pro 
spuštění procedury vystoupení země z EU 

 
VENEZUELA 
4.1. opoziční poslanci se shodli na volbě Henry Lisandra RAMOS-e ALLUP-a ze 

Strany demokratické akce předsedou nového Národního shromáždění, kde má 
opozice většinu; získal podporu 69 ze 111 hlasů a porazil tak protikandidáta 
Julia Borgese z hnutí Spravedlnost především. Do funkce byl formálně zvolen 
5.1. na ustavujícím zasedání Národního shromáždění. 

5.1. na ustavujícím zasedání Národního shromáždění se složením slibu ujali svých 
funkcí i tři opoziční poslanci, kterým to zakázal Nejvyšší soud, zatímco vládní 
kandidát postižený stejným zákazem jej respektoval 

6.1. prezident jmenoval nového viceprezidenta Aristóbula ISTÚRIZ-e a novou 
vládu (MZV Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ) 

11.1. Nejvyšší soud prohlásil všechna rozhodnutí opozicí ovládaného Národního 
shromáždění za neplatná od samého počátku, dokud tři opoziční poslanci, 
kterým prozatímně zakázal složit poslanecký mandát, nebudou odvoláni z 
funkce 

12.1. ustavující zasedání Národního shromáždění bylo přerušeno pro nízkou účast 
poslanců, kteří se zčásti podřídili rozsudku Nejvyššího soudu 

13.1. aby ukončili patovou situaci v parlamentu, tři opoziční poslanci se vzdali svých 
mandátů, dokud volební orgány nevyšetří stížnosti na volební podvody v jejich 
obvodech; Národní shromáždění jejich krok potvrdilo 



29.3. Národní shromáždění přijalo zákon o amnestii více než 70 opozičních politiků, 
prezident však oznámil, že jej bude vetovat a vrátí jej parlamentu k 
přehlasování veta (7.4. požádala vláda Nejvyšší soud o jeho zrušení) 

25.4. Nejvyšší soud odmítl návrh opozicí ovládaného parlamentu na ústavní změnu, 
která by zkrátila funkční období prezidenta Madura ze 6 na 4 roky, jako 
retroaktivní a tedy nezákonnou 

28.4. opozice předložila petici údajně 600 tisíc občanů za vyhlášení referenda o 
odvolání prezidenta Madura z úřadu 

2.5. Národnímu volebnímu úřadu předala opozice archy petice s podpisy 1,85 
milionu voličů, požadujících svolání referenda o odvolání prezidenta Madura, 
jehož funkční období trvá do r. 2019 

13.5. prezident prodloužil a rozšířil nouzový stav, platný celou zemi po dobu 60 dní, 
který umožní vládě bojovat se zahraniční agresí 

16.5. viceprezident Aristóbulo Istúriz Almeida vyloučil možnost konání referenda o 
sesazení prezidenta, protože jeho opoziční iniciátoři nestihli termín podání 
příslušné petice, udělali to v rozporu se zákonem a podváděli při předávání 
petice (falšovali podpisy) 

17.5. opozicí ovládané Národní shromáždění odmítlo prezidentův dekret o vyhlášení 
mimořádného stavu; ten vzápětí oznámil, že se usnesením parlamentu nebude 
řídit 

18.5. poté, co prezident potvrdil svůj dekret, který dává zvýšené pravomoci policii a 
ozbrojeným silám, vyzval předák opozice Henrique Capriles ozbrojené síly, aby 
si vybraly mezi prezidentem a svou povinností bránit ústavu 

20.5. Nejvyšší soud potvrdil, že prezidentův dekret ze 13.5. o výjimečném stavu je v 
 souladu s ústavou 
3.6. Národní volební rada odložila rozhodnutí o platnosti petice k odvolání 
 prezidenta (7.6. petici přijala) 
10.6. Národní volební rada prohlásila více než 600 tisíc podpisů pod peticí za 
 referendum o odvolání prezidenta za neplatné 
11.6. Národní volební rada nařídila, že 1,3 milionu voličů z 1,97 milionu, kteří 
 podepsali petici ke svolání referenda o odvolání prezidenta, musí po 20.6. do 
 pěti dnů potvrdit svou identitu a ověřit svůj podpis na petičním archu na 
 příslušné oblastní volební komisi 
13.6. vláda se obrátila na Nejvyšší soud se žádostí o zablokování opoziční petice na 
 konání referenda o odvolání prezidenta, protože sběr podpisů na petiční listy byl 
 zfalšován 
1.8. předsedkyně Národní volební rady (NCE) oznámila, že pod petici požadující 
 vypsání referenda o odvolání prezidenta republiky se podařilo získat dostatek 
 podpisů voličů ze všech 24 států, jak vyžaduje zákon, současně však vyzvala k 
 soudnímu přezkumu pravosti a průkaznosti podpisů 
9.8. předsedkyně NCE Lucenová umožnila zahájení sběru podpisů k referendu o 
 odvolání prezidenta od října 2016, pokud soudní orgány potvrdí pravost 
 podpisů z 1. fáze všelidového hlasování 
12.8. vlády Venezuely a Kolumbie se dohodly na částečném otevření hranic od 13.8. 
 poté, co od srpna 2015 je Venezuela uzavřela z bezpečnostních a ekonomických 
 důvodů 
17.10. Nejvyšší soud rozhodl, že pro referendum žádající odvolání prezidenta z úřadu 
 je třeba zajistit ověřené podpisy 20 % voličů v každém z 24 států, nikoliv 20 % 
 voličů celkem, a to mezi 26. a 28.10., kdy opozice povede kampaň za svolání 



 referenda; pokud se to nepodaří v jediném státě bude zneplatněno celé 
 referendum o odvolání prezidenta 
20.10. Národní volební rada zastavila kampaň za svolání referenda k odvolání 
 prezidenta, protože v několika státech se volební orgány setkaly s podvody při 
 sběru podpisů pod petici a soud v Caracasu nařídil jeho zastavení 
23.10. na mimořádném zasedání obvinilo Národní shromáždění vládu ze státního 
 převratu, když na základě rozhodnutí volební rady zastavila přípravy referenda 
 o odvolání prezidenta Madura 
25.10. ačkoliv se opozice dohodla s vládou na zahájení „krizových rozhovorů“, 
 opozicí ovládané Národní shromáždění hlasovalo o zahájení vyšetřování proti 
 prezidentu Madurovi, obviňovanému z protiústavnímu jednání 
30.10. prezident Maduro zahájil 1. kolo rozhovorů s opozicí, zprostředkovaných 
 Vatikánem, o harmonogramu řešení hospodářské a politické krize 
1.11. v rámci jednání s opozicí propustila vláda pět opozičních politiků z vězení 
14.11. při jednání s opozicí vyloučil prezident Maduro předčasné volby a trvá na 
 dokončení svého mandátu do začátku r. 2019; další kolo jednání začne 6.12. 
 
VIETNAM 
21.1. v Hanoji za účasti 1510 delegátů zahájen 12. sjezd KS Vietnamu, který 
 nominuje kandidáty na prezidenta a předsedu rady ministrů na další pětileté 
 období 
31.3. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena  Nguyen Thi Kim Ngan 
2.4. novým prezidentem zvolilo Národní shromáždění hlasy 452 ze 481 členů 
 dosavadního ministra státní bezpečnosti Tran Dai Quang-a; následně byl 
 potvrzen hlasy 460 ze 465 poslanců 
7.4. Národním shromážděním byl novým předsedou vlády zvolen 446 poslanci ze 
 490 Nguyen Xuan Phuc 
9.4. parlamentem byla schválena nová vláda (MZV Pham Binh Minh) 
22.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s 500 členy se konaly za účasti 
 98,36 % registrovaných voličů 
21.7. předsedkyní Národního shromáždění byla znovu zvolena Nguyen Thi Kim 
 Ngan 
25.7. nově zvolené Národní shromáždění znovu zvolilo poměrem hlasů 485:2 
 prezidentem Tran Dai Quang-a 
26.7. předsedou vlády byl znovu zvolen Nguyen Xuan Phuc, pro kterého hlasovalo 
 485 ze 489 hlasujících poslanců nového Národního shromáždění 
28.7. Národní shromáždění schválilo složení nové vlády (MZV Pham Binh Minh) 
 
VNITŘNÍ MONGOLSKO - NEI MONGGOL 
30.3. úřadující předsedkyní vlády byla jmenována Bu Xiaolin (23.6. potvrzena) 
 
VOJVODINA 
24.4. parlamentní volby do Shromáždění se 120 členy se konaly za účasti 55,70 % 
 registrovaných voličů 
2.6. předsedou Shromáždění byl poměrem hlasů 91:14 znovu zvolen Ištvan 
 PASTOR /István Pásztor/ 
20.6. předsedou vlády byl poměrem hlasů 81:29 Shromážděním zvolen Igor 
 MIROVIĆ 



 
VÝCHODNÍ TIMOR 
5.5. novým předsedou Národního parlamentu byl zvolen Adérito Hugo DA COSTA 
27.9. Mezinárodní arbitrážní soud v Haagu vyslovil souhlas s převzetím sporu o 
 průběh mořské hranice s Austrálií v otázce svrchovanosti nad pobřežním šelfem 
 se zásobami ropy a zemního plynu 
 
 
 
 
WALES 
5.5. parlamentní volby do Welšského shromáždění (Senedd) s 60 členy se konala za 

účasti 45,3 % oprávněných voličů 
11.5. na ustavující schůzi zvolilo Welšské shromáždění poměrem hlasů 34:25 svou 

předsedkyní Elin JONES-ovou, nedohodlo se však na prvním ministrovi, když 
nominovaný labourista Carwyn Jones získal pouze 29 hlasů, ačkoliv ke zvolení 
potřeboval podporu 31 poslanců 

18.5. prvním ministrem se stane znovu Carwyn Howell JONES poté, co se jeho 
Labouristická strana dohodla s opoziční Plaid Cymru na podpoře jeho 
menšinové vlády 

 
WALLIS A FUTUNA 
26.1.2015 vrchním správcem území Wallis a Futuna se stal Marcel RENOUF 
29.1. delegátem prefekta na Futuně se stal François LEGROS 
5.3. vládcem království Sigave (Sau) byl zvolen Eufenio TAKALA  
14.4. ve snaze zabránit intronizaci nového vládce království Uvea Felice Tominiko 
 HALAGAHU dne 16.4., obsadili přívrženci ostatních královských rodin, které 
 nesouhlasily s jeho volbou kmenovými náčelníky, královský palác (od 3.6. 
 vzdorokrál) 
16.4. předsedou vlády (Kalea Kivalu) království Uvea se stal Setefano HANISI (od 
 3.6. v opozici) 
17.4. jako král (Tui Uvea) království Uvea (Wallis) byl zvolen Patalione KANIMOA 
 (uveden na trůn 3.6.) 
17.4. předsedou vlády (Kalea Kivalu) království Uvea byl jmenován Mikaele 

HALAGAHU (do 3.6. v opozici) 
16.5. uvolnila se funkce krále (Tu´i Agaifo) království Tu´a (Alo), 7.6. byl do ní 

zvolen Filipo KATOA 
 
ZAMBIE 
8.8. Ústavní soud nařídil členům vlády, aby odstoupili, protože byl rozpuštěn 
 parlament 
11.8. prezidentem byl za volební účasti 56,45 % oprávněných voličů znovu zvolen 

Edgar Chagwa LUNGU, který získal 50,35 % odevzdaných hlasů (inaugurace 
23.8. ); na dalších místech se umístili Hakaine Hichilema (47,63 %), Edith Z. 
Nawakwi (0,65 %), Andyford M. Banda (0,43 %), Wynter M. Kabimba (0,26 
%), Saviour Chishimba (0,25 %), Tilyenji C. Kaunda (0,24 %), Peter C. 
Sinkamba (0,12 %) a Maxwell Mwamba (0,06 %), neplatné hlasy (2,27 %) 

11.8. parlamentní volby do Národního shromáždění se167 členy se konaly za volební 
účasti 56,03  % registrovaných voličů 

11.8. referendum o změnách ústavy 



19.8. hlavní opoziční Sjednocená strana národního rozvoje podala k Ústavnímu 
soudu žalobu proti výsledkům prezidentských voleb 11.8., které označila za 
zfalšované a žádá přepočet hlasovacích lístků; dokud soud o žalobě 
nerozhodne, odkládá se uvedení prezidenta Lungu do úřadu 

13.9. inaugurace prezidenta Edgara C. Lungu na další funkční období 
14.9. jmenováni členové nové vlády (MZV Harry KALABA), která složila slib 15.9. 
23.9. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Patrick MATIBINI 
 
 
 
 
ZANZIBAR 
20.3. opakované parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 82 členy se konaly 
 za volební účasti 67,9 % (předseda Zubeir Ali MAULID) 
20.3. v opakovaných prezidentských volbách byl hlavou státu na další období zvolen 
 Dr. Ali Mohamed SHEIN, který získal 91,4 % odevzdaných hlasů ; na dalších 
 místech se umístili Hamad Rashid Mohamed (3 %), Seif Sharif Hamad (1,9 %), 
 Ali Khatib Ali (0,6 %), Issa Mohamed Zonga (0,6 %), Juma Ali Khatib (0,5 %), 
 Hafidh Hassan Suleiman (0,5 %),  Khamis Idd Lila (0,4 %), Said Soud Said 
 (0,4 %), Kassim Bakari Ally (0,4 %), Mohammed Massoud Rashid (0,2 %), 
 Abdallah Kombo Khamis (0,2 %), Seif Ali Iddi (0,1 %) a Tabu Mussa Juma 
 (0,1 %); neplatné hlasy (0,4 %), volební účast 67,9 % 
 
ZÁPADNÍ SAHARA 
31.5. zemřel prezident SADR Mohammed Abdelazíz, úřadujícím prezidentem se stal 
 Chatrí ADDÚH /Khatri Addouh/ 
9.7. prezidentem Saharské arabské demokratické republiky byl zvolen Ibrahim 
 GHALI (inaugurace 12.7.) 
10.11. ministr zahraničí Mohamed Salek Ould Salek nedoporučil návrat Maroka do 
 Africké unie, jejíž summit má v lednu 2017 projednat žádost Maroka v tomto 
 směru 
22.11. Maroko, sedm dalších arabských států (Saúdská Arábie, Spojené arabské 
 emiráty, Bahrajn, Katar, Omán, Jordánsko a Jemen) a Somálsko pohrozily , že 
 opustí 4. afro-arabský summit v Malabu (Rovníková Guinea), který začne 
 23.11., na protest proti účasti  delegace Fronty Polisario (PF) na summitu a 
 jejího postoje proti návratu Maroka do AU, která nezávislost Saharské arabské 
 demokratické republiky na rozdíl od Maroka uznává; nakonec summit opustily 
 jen Maroko, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty 
 
EVROPSKÁ UNIE 
21.1. Evropský parlament ratifikoval asociační dohodu s Kosovem 
15.2. o vstup oficiálně požádala Bosna a Hercegovina 
25.6. na základě výsledků referenda o vystoupení z EU oznámil britský eurokomisař 

pro finanční stabilitu, služby a kapitálovou unii Jonathan Hill svou demisi; jeho 
portfolio převezme místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis 

8.7. britská vláda jmenovala kandidátem na místo člena Evropské komise Sira 
Juliana KING-a 

27.7. Evropská komise jmenovala hlavním vyjednávačem s Velkou Británií pro její 
odchod z Unie svého bývalého člena Michela Barniera, který se funkce ujal 
3.10. 



30.10. EU a Kanada podepsaly obchodní a hospodářskou smlouvu CETA o zóně 
volného obchodu 

X/16 s platností od 1.1.2017 odstoupila místopředsedkyně EU pro rozpočet Kristalina 
Georgieva 

24.11. Evropský parlament vyzval ke zmrazení přístupových jednání s Tureckem a 
jejich příp. obnovení po ukončení výjimečného stavu; v nezávazném hlasování 
se pro zmrazení vyslovilo 479 poslanců, proti 37 a 107 se jich hlasování zdrželo 

24.11. předseda Evropského parlamentu Martin Schulz oznámil, že nebude na další 
funkční období kandidovat na funkci předsedy EP a soustředí se na parlamentní 
volby do Spolkového sněmu v Německu  

 
 
1.2.2017 
 


