
 

ZMĚNY  A  DOPLŇKY  ZA  ROK  2020 

 

ABCHÁZSKO 

10.1. Nejvyšší soud anuloval výsledky 2. kola prezidentských voleb 8.9.2019 a 

 nařídil  konání nových voleb; prezident Chadžimba uvažuje o odvolání se proti 

 tomuto rozsudku 

12.1. poté, co Ústřední volební komise vypsala nové prezidentské volby na 22.3. s 

 novými kandidáty, odstoupil prezident Chadžimba z funkce 

13.1. parlament přijal demisi prezidenta Chadžimby a pověřil předsedu vlády Valerije 

 BGANBA (-u) výkonem funkce prezidenta 

22.3. v opakovaných prezidentských volbách zvítězil Aslam Georgijevič BŽANIA, 

 který získal 58,92 % odevzdaných hlasů (inaugurace 23.4.), za ním se umístili 

 Adgur  Amiranovič Ardzinba (36,93 %) a Leonid Jurivič Džapšba (2,32 %), 

 1,83 % hlasů bylo odevzdáno pro žádného z nich; volební účast dosáhla      

 70,95 % registrovaných voličů 

24.4. nový prezident Bžania jmenoval do funkce předsedy vlády Aleksandra 

 Zolotinskoviče ANKVAB-a 

 

ADYGSKO 

4.8. odstoupil předseda vlády Alexandr Narolin 

14.9. úřadujícím předsedou vlády byl jmenován Gennadij Alexejevič 

MITROFANOV 

23.9. Státní rada potvrdila G.A. Mitrofanova ve funkci 

 

AFGHÁNISTÁN 

22.1. s účinností od 23.1. byl úřadujícím ministrem zahraničí jmenován Harún 

 ČACHANSÚRÍ /Haroon Chakhansuri/ 

13.2. jak oznámil americký ministr obrany Esper, dohodly se USA s Talibánem na 

týdenním klidu zbraní, po kterém budou následovat celoafghánské mírové 

rozhovory 

18.2. volební komise zveřejnila po projednání stížností kandidáta Abdalláha 

Abdalláha na neplatnost 137 000 hlasů označených za podezřelé a 12 012 hlasů 

odevzdaných mimo dobu určenou k hlasování, které označila po auditu za 

platné, konečné výsledky prezidentských voleb z 28.9.2019 a potvrdila vítězství 

dosavadního prezidenta Mohammada Ašrafa Gháního Ahmadzáího s 50,64 % 

odevzdaných hlasů (inaugurace 9.3.), zatímco pro Abdalláha Abdalláha 

hlasovalo 39,52 %; přepočtená volební účast činila 18,87 % registrovaných 

voličů 

22.2. začalo platit částečné sedmidenní příměří mezi vojsky USA a Talibánu; bude-li 

úspěšné, bude mírová smlouva mezi oběma stranami podepsána 29.2. 

29.2. v katarském Dauhá podepsána mírová dohoda mezi Talibánem a USA, která 

předpokládá výměnu zajatců a stažení všech zahraničních vojsk ze země do 14 

měsíců 

1.3. prezident Ašraf Ghání odmítl propustit z vězení 5 tisíc příslušníků hnutí 

 Talibán, jak předpokládá jeho dohoda s USA 

2.3. Talibán oznámil ukončení příměří z 22.2. a obnovil své útoky na vládní vojsko 

9.3. souběžně s oficiální inaugurací prezidenta Ašrafa Gháního se nechal do úřadu 

 prezidenta instalovat jeho soupeř Abdalláh Abdalláh, který prohlásil 

 prezidentské  volby z 28.9.2019 za zmanipulované 



9.3. USA začaly se stahováním svých bojových jednotek tak, aby do 135 dní byl 

 jejich stav snížen ze 12 000 na 8 600 mužů, jak odpovídá dohodě s Talibánem z 

 29.2.2020 

10.3. před zahájením mírových rozhovorů mezi vládou a Talibánem rozhodl 

 prezident Ghání o propuštění prvních 1500 mudžáhedinů z vězení do 15 dní; 

 výměnou má Talibán předat přes tisíc zajatců z řad vládního vojska (celkem má 

 být propuštěno 5 tisíc zajatých bojovníků Talibánu) 

4.4. prezident Ghání jmenoval úřadujícím ministrem zahraničí Mohammada Hanifa 

ATMAR-a 

7.4. Talibán označil stávající přímá jednání s vládou o propuštění zajatců za 

neplodná a zrušil svoji účast na nich 

17.5. hlavní soupeři v prezidentských volbách, Ašraf Ghání a Dr. Abdalláh Abdalláh, 

uzavřeli dohodu o rozdělení moci a o rozhovorech vlády s Talibánem, které za 

vládu povede Abdalláh Abdalláh; současně také navrhne polovinu ministrů do 

vlády prezidenta Gháního, jehož vítězství již nebude zpochybňovat  

24.5. Talibán oznámil zahájení jednostranného třídenního příměří na svátek Eid al-

Fitr na konci postního měsíce ramadánu 

24.5. na jednostranné příměří Talibánu odpověděla vláda okamžitým propuštěním 

téměř dvou tisíc vězňů z řad jeho bojovníků 

9.8. kmenové shromáždění Loja Jirga schválilo propuštění 400 talibánských zajatců 

 obviněných ze závažných zločinů; jde o krok, který má umožnit zahájení 

 mírových rozhovorů vlády s Talibánem  

2.9. propuštěním dalších 200 vězňů z řad Talibánu obnovila vláda plnění závazku 

 propustit 5000 mudžáhedinů, vyplývající z americké dohody s Talibánem z 

 února  2020 

12.9. v Kataru byly zahájeny přímé mírové rozhovory mezi vládou a hnutím Talibán, 

 které mají ukončit 40 let trvající občanskou válku 

15.9. RB OSN schválila rezoluci č. 2543 (2020), kterou prodloužila mandát mise 

 OSN UNAMA do 17.9.2021 

21.11. v katarském Dauhá se sešel ministr zahraničí USA s vyjednavači afghánské 

 vlády a Talibánu, aby s nimi jednal o příměří a obnovení mírových rozhovorů 

 

ALANIE (JIŽNÍ OSETIE) 

29.8. prezident Anatolij Bibilov odvolal vládu Erika Georgijeviče Puchajeva a 

úřadujícím premiérem jmenoval Gennadije Borisoviče BEKOJEV-a 

 

ALBÁNIE 

27.7. vyšetřovací komise parlamentu zamítla poměrem hlasů 78:17 návrh na zahájení 

procesu sesazení prezidenta Ilira Mety 

29.12. odstoupil úřadující ministr zahraničí Gent Cakaj; po následující rekonstrukci 

vlády se novým ministrem zahraničí stal Olta XHAÇKA 

   

ALDERNEY 

14.11. předsedou Stavů byl zvolen znovu William TATE s 69 % odevzdaných hlasů, 

zatímco jeho protikandidát Louis Jean obdržel 31 %; volební účast činila 53 % 

oprávněných voličů 

28.11. parlamentní volby poloviny mandátů Stavů s 20 členy se konaly za účasti 56 % 

registrovaných voličů 

 



ALŽÍRSKO 

2.1. jmenována nová vláda (MP Abdelasis DJERAD, MZV Sabri BOUKADOUM) 

23.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

25.8. prezident svolal referendum o nové ústavě na 1.11. 

1.11. referenda o ústavních změnách, které mj. omezují počet mandátů prezidenta a 

 poslanců NS, zřizují zvláštní protikorupční orgán a posilují pravomoci 

 parlamentu a soudů, se zúčastnilo jen 23,03 % registrovaných voličů; 66,68 % 

 hlasujících změny podpořilo, 33,32 % odmítlo, 633 885 hlasovacích lístků bylo 

 prázdných nebo neplatných 

 

AMERICKÁ SAMOA 

3.11. ve volbách guvernéra byl zvolen Lemanu Palepoi Sialega MAUGA s 60,3 % 

 odevzdaných hlasů (inaugurace 3.1.2021), na dalších místech skončili Gaoteote 

 Palaie  Tofau (21,9 %), I´aulaulo Fa´afetai Talia (12,3 %) a Nuanuaolefeagaiga 

 Saoluaga T. Nua (5,5 %) 

3.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 18 členy (předseda Savali 

 Talavou ALE) 

 

ANGOLA 

6.4. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Téte ANTÓNIO 

 

ANGUILLA 

29.6. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 11 členy 

30.6. novým předsedou vlády byl zvolen Ellis Lorenzo WEBSTER, který vzápětí 

představil svůj kabinetu 

17.7. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Barbara WEBSTER-BOURNE 

 

ARCACH (NÁHORNÍ KARABACH) 

31.3. v prezidentských volbách za účasti 72,69 % registrovaných voličů nejlépe 

uspěli Arajik Vladimirovič Harutjunjan se 49,18 % a Masis Samvelovič 

Majiljan s     26,42 % odevzdaných hlasů, kteří postupují do 2. kola 14.4.; na 

dalších místech se umístili Vitalij Mikaelovič Balasanjan (14,68 %), David 

Išchanjan (2,56 %) , Ašot Vladimirovič Ghulijan (2,30 %), Hajk Chanumjan 

(1,32 %), Vahan Badasjan (1,03 %), David Klimi Babajan (0,80 %), Ruslan 

Israeljan (0,50 %), Christine Balajan (0,28 %), Ašot Dadajan (0,27 %), Bella 

Lalajan (0,25 %), Sergej Amirjan (0,22 %) a Melsik Poghosjan (0,19 %) 

31.3. parlamentní volby do Národního shromáždění s 33 členy se konaly za volební 

účasti 72,69 % 

14.4. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Arajik Vladimirovič 

HARUTJUNJAN, pro kterého hlasovalo 88,01 % voličů, zatímco pro Masise 

Majiljana odevzdalo hlas 11,99 % voličů (inaugurace 21.5.); volební účast 

dosáhla 45,01 % 

21.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Artur TOVMASJAN 

29.5. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Masis Samvelovič 

MAJILJAN 

27.9. kvůli ozbrojenému konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem o svrchovanost 

nad Arcachem vyhlásila místní vláda stanné právo a úplnou vojenskou 

mobilizaci 

8.11. ázerbájdžánský prezident Alijev oznámil dobytí klíčového města Šuša v 

 Náhorním Karabachu, jež usnadní závěrečný útok na hlavní město Stěpanakert 



10.11. Arménie, Ázerbájdžán a Rusko podepsaly mírovou dohodu o ukončení 

vojenského konfliktu o tuto spornou enklávu; podle dohody zůstanou 

ázerbájdžánská vojska na území, které během konfliktu obsadila, zatímco 

Arménie stáhne své vojáky z přilehlých oblastí do několika málo týdnů, na linii 

dotyku budou umístěny ruské mírové síly o počtu 1.960 mužů, které budou 

kontrolovat dodržování dohody a časem se k nim připojí i příslušníci turecké 

armády. 

10.11. prezident Arcachu Arajik Harutjunjan vyjádřil souhlas s podmínkami mírové 

dohody 

15.11. stažením z Agdamského okresu, nezákonně obsazeného Arménií za války s 

Ázerbájdžánem z let 1988-1994, zahájila arménská vojska stahování z 

okupovaných území podle mírové dohody z 10.11. 

25.11. po desetidenním zpoždění stáhla Arménie své jednotky z Kelbadžarského 

okresu Ázerbájdžánu, okupovaného od r. 1994 

30.11. opuštěním Lačinského okresu ukončila Arménie stahování svých vojsk z 

ázerbájdžánských území, násilně obsazených za války z let 1988-1994 a 

následně ilegálně přičleněných k autonomní oblasti Náhorní Karabach do tzv. 

Arcachu; všechny tři okresy byly navráceny Ázerbájdžánu 

  

ARMÉNIE 

27.9. ministerský předseda oznámil, že ázerbájdžánská vojska zahájila útok na civilní 

 objekty v Arcachu, vč. hlavního města Stěpanakertu, a následně vláda vyhlásila 

 mobilizaci a výjimečný stav 

1.10. vláda odmítla nabídku Francie a Ruska na zprostředkování jednání o příměří v 

 Náhorním Karabachu s Ázerbájdžánem 

2.10. ministerstvo zahraničí nabídlo účast Arménie na jednání spolupředsedů tzv. 

 minské skupiny OBSE a USA na obnovení příměří za podmínek dohod z let 

 1994-1995 

9.10. ministr zahraničí Zohrab Mnacakanjan se na pozvání ruského prezident 

 zúčastnil jednání v Moskvě s ázerbájdžánským partnerem o uzavření příměří v 

 Náhorním Karabachu 

10.10. za zprostředkování Ruska bylo v Moskvě dosaženo dohody s Ázerbájdžánem o 

 dočasném příměří, aby byla umožněna výměna zajatců a těl zabitých vojáků 

25.10. již třetí příměří mezi ozbrojenými silami Arménie a Ázerbájdžánu bylo 

 sjednáno na setkání ministrů zahraničí obou zemí v Washingtonu, které 

 zprostředkovaly USA; již 26.10. však bylo porušeno oběma stranami konfliktu  

10.11. Arménie, Ázerbájdžán a Rusko podepsaly mírovou dohodu o ukončení 

 vojenského konfliktu o Náhorní Karabach; podle dohody zůstanou 

 ázerbájdžánská vojska na území, které během konfliktu obsadila, zatímco 

 Arménie stáhne své vojáky z přilehlých oblastí do několika málo týdnů, na linii 

 dotyku budou umístěny ruské mírové síly o počtu 1.960 mužů, které budou 

 kontrolovat dodržování dohody a časem se k nim připojí i příslušníci turecké 

 armády. 

14.11. vláda zmařila atentát na premiéra Pašinjana a pokus o státní převrat, 

zorganizovaný několika bývalými předními činiteli země 

15.11. stažením z Agdamského okresu, nezákonně obsazeného Arménií za války s 

Ázerbájdžánem z let 1988-1994, zahájila arménská vojska stahování z 

okupovaných území podle mírové dohody z 10.11. 

16.11. premiér Pašinjan odvolal ministra zahraničí Zohraba Mnacakanjana, jeho 

nástupcem byl 18.11. jmenován Ara AJVAZJAN 



25.11. po desetidenním zpoždění stáhla Arménie své jednotky z Kelbadžarského 

okresu Ázerbájdžánu, okupovaného od r. 1994 

30.11. opuštěním Lačinského okresu ukončila Arménie stahování svých vojsk z 

ázerbájdžánských území, násilně obsazených za války z let 1988-1994 a 

následně ilegálně přičleněných k autonomní oblasti Náhorní Karabach do tzv. 

Arcachu; všechny tři okresy byly navráceny Ázerbájdžánu 

  

ATHOS 

14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistácia (Protépistátis) na 

 roční období nastoupil představený géron kláštera Megístis Lávras  PÁVLOS 

 

AUSTRÁLIE 

vrchní velitel Sil obrany generál Angus John CAMPBELL 

 

ÁZERBÁJDŽÁN 

9.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 125 členy proběhly za účasti 

47,81 % registrovaných voličů 

10.3. předsedkyní Národního shromáždění zvolena Sahiba Əli qizi QAFAROVA 

16.7. prezident odvolal ministra zahraničí Elmara Mammadjarova a jeho nástupcem 

 jmenoval Ceyhana Əziz oğlu  BAYRAMOV-a 

27.9. armádní velení popřelo zprávy arménské vlády o zahájení vojenského útoku 

Ázerbájdžánu proti Arcachu, resp. Arménií okupovanému přilehlému pásmu 

Lačinského koridoru; následně byla vyhlášena všeobecná mobilizace a 

výjimečný stav 

1.10. vláda odmítla nabídku Francie a Ruska na zprostředkování jednání o příměří v 

 Náhorním Karabachu s Arménií  

9.10. ministr zahraničí Džechun Bajramov se na pozvání ruského prezident 

 zúčastnil jednání v Moskvě s arménským partnerem o uzavření příměří v 

 Náhorním Karabachu 

10.10. za zprostředkování Ruska bylo v Moskvě dosaženo dohody s Arménií o 

 dočasném příměří, aby byla umožněna výměna zajatců a těl zabitých vojáků 

25.10. již třetí příměří mezi ozbrojenými silami Ázerbájdžánu a Arménie bylo 

 sjednáno na setkání ministrů zahraničí obou zemí v Washingtonu, které 

 zprostředkovaly USA; již 26.10. však bylo porušeno oběma stranami konfliktu  

8.11. prezident Alijev oznámil dobytí klíčového města Šuša v Náhorním Karabachu, 

 jež usnadní závěrečný útok na hlavní město Stěpanakert 

10.11. Ázerbájdžán, Arménie a Rusko podepsaly mírovou dohodu o ukončení 

 vojenského konfliktu o Náhorní Karabach; podle dohody zůstanou 

 ázerbájdžánská vojska na území, které během konfliktu obsadila, zatímco 

 Arménie stáhne své vojáky z přilehlých oblastí do několika málo týdnů, na linii 

 dotyku budou umístěny ruské mírové síly o počtu 1.960 mužů, které budou 

 kontrolovat dodržování dohody a časem se k nim připojí i příslušníci turecké 

 armády. 

15.11. stažením z Agdamského okresu, nezákonně obsazeného Arménií za války s 

Ázerbájdžánem z let 1988-1994, zahájila arménská vojska stahování z 

okupovaných území podle mírové dohody z 10.11. 

25.11. po desetidenním zpoždění stáhla Arménie své jednotky z Kelbadžarského 

okresu Ázerbájdžánu, okupovaného od r. 1994 

30.11. opuštěním Lačinského okresu ukončila Arménie stahování svých vojsk z 

ázerbájdžánských území, násilně obsazených za války z let 1988-1994 a 



následně ilegálně přičleněných k autonomní oblasti Náhorní Karabach do tzv. 

Arcachu; všechny tři okresy byly navráceny Ázerbájdžánu 

  

AZORY 

25.10. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 57 členy se konaly za 

 účasti 45,4 % oprávněných voličů 

7.11. představitel Portugalské republiky Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino 

 navrhl parlamentu na funkci předsedy vlády José Manuela Cabrala Díase 

 BOLIEIRO (zvolen 24.11.) 

16.11. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Luis GARCIA 

 

BAHAMY 

5.12.2019 předsedkyní Senátu zvolena Mildred HALL-WATSON 

 

BAHRAJN 

2.1. s účinností od 1.4. byl novým ministrem zahraničí jmenován Abdul Latíf Ibn 

 Rašíd AL-ZAJÁNÍ /Abdu Latif ibn Rashid al-Zayani/, kterému 31.3. skončí 

 mandát generálního tajemníka Rady pro spolupráci v Zálivu 

11.2. ministrem zahraničí byl králem potvrzen Abdul Latíf Ibn Rašíd Al-Zajání 

11.9. USA oznámily, že se země připojila k dohodě o normalizaci vztahů mezi SAE a 

 Izraelem, který uznala za samostatný stát 

11.11. zemřel nejdéle sloužící premiér na světě, šajch Chalífa bin Salmán al-Chalífa, 

 který vedl vládu Bahrajnu od r. 1971, kdy země získala nezávislost; novým 

 předsedou vlády byl králem téhož dne jmenován korunní princ šajch SALMÁN 

 ibn Hamád ibn Isá al-Chalífa /Sheikh Salman bin Hamad bin Issa Al Khalifa/  

 

BARBADOS 

22.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

16.9. premiérka Mia Mottley oznámila, že do 55. výročí své nezávislosti v listopadu 

2021 bude země vyhlášena republikou 

 

BARBUDA 

7.1. funkci předsedkyně Rady Barbudy převzala Calsey BEAZER-JOSEPH 

 

BARMA - MYANMAR 

23.1. vláda striktně odmítla rozsudek Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu a 

jeho opatření, která ukládají Barmě, aby chránila Rohingy před akty genocidy a 

zabránila pokračující genocidě Rohingů, zejm. jejich zabíjení, váženým 

tělesným a duševním útrapám, jakož i zatajování důkazů o možné genocidě v 

minulosti, zejména vypalování jejich vesnic ve státě Rakhine 

8.11. parlamentní volby do obou komor Svazového parlamentu, Národního 

shromáždění s 224 a Lidového shromáždění se 440 členy (volební účast do 

uzávěrky nepublikována) 

 

BAŠKORTOSTÁN 

17.9. Státní shromáždění potvrdilo jmenování Andreje Gennadijeviče NAZAROV-a 

předsedou rady ministrů 

 

 

 



BELGIE 

31.1. král odebral pověření informateura Georges-Louisi Bouchezovi a Joachimu 

Coensovi a požádal Koena Geense, aby začal rozhovory o vytvoření nové vlády 

14.2. Koen Geens požádal krále o zproštění povinnosti jednat o sestavení nové vlády; 

krále jej z této mise uvolnil a 17.2. začal s politickými stranami jednat sám 

19.2. král požádal předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu, aby navázali potřebné 

kontakty na politické strany, s nimiž chce jednat 

16.3. král zbavil úkolu jednat o nové vládě předsedy obou komor parlamentu, Sabine 

Laruelle a Patricka Dewaela, a požádal úřadující premiérku Sophii Wilmès, aby 

sestavila novou vládu 

17.3. jmenována nová vláda (MP Sophie WILMÈS, MZV Philippe GOFFIN) 

19.3. Poslanecká sněmovna vyslovila poměrem hlasů 84:44 důvěru nové vládě   

20.7. král pověřil Barta De Wevera a Paula Magnetteho jednáním o sestavení vlády 

(17.8. na svou funkci préformateurs rezignovali) 

18.8. funkcí préformateura pověřil král Egberta Lachaerta 

4.9. král jmenoval préformateurs Egberta Lachaerta a Connera Rousseau 

17.9. poměrem hlasů 79:46 schválila Poslanecká sněmovna prodloužení mandátu 

 vlády premiérky Wilmesové do 1.10. 

21.9. Egbert Lachaert a Conner Rousseau nabídli králi svou rezignaci, ten ji ale 

 odmítl 

23.9. král jmenoval novými formateurs vlády Paula Magnetteho a Alexandera De 

 Croo 

30.9. sedm politických stran se téměř po 500 dnech po parlamentních volbách 

 dohodlo na koaliční smlouvě; sestavením koaliční vlády byl pověřen Alexander 

 DE CROO 

1.10. jmenována nová vláda (MP Alexander DE CROO, MZV Sophie WILMÈS) 

3.10. Poslanecká sněmovna vyslovila poměrem hlasů 87:54 důvěru nové vládě 

13.10. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Eliane TILLIEUX a 

 předsedkyní Senátu Stéphanie D´HOSE 

15.10. král Filip poprvé oficiálně přijal svou nevlastní sestru Delphine Boël, o níž soud 

 1.10. rozhodl, že je právoplatnou dcerou jeho otce krále Alberta II. a že jí a 

 jejím dětem náleží všechny příslušné tituly (Její Výsost princezna Delphine de 

 Saxe-Cobourg) 

 

BELIZE 

11.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 31 členy proběhly za volební 

 účasti 81,86 % registrovaných voličů 

12.11. novým předsedou vlády byl zvolen Juan Antonio „Johnny“ BRICEÑO 

13.11. oznámeno složení nové vlády (MZV Eamon COURTENAY) 

11.12. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Valerie WOODS a 

předsedkyní  Senátu Carolyn Trench SANDIFORD 

 

BĚLORUSKO 

8.5. parlament rozhodl o konání prezidentských voleb 9.8. 

3.6. prezident odvolal vládu premiéra Rumase 

4.6. jmenována nová vláda (MP Raman Aljaksandravič HALOUČENKA /Roman 

 Golovčenko/, MZV Uladzimir Uladzimirovič MAKIEJ) 

9.8. prezidentské volby za volební účasti 84,17 % registrovaných voličů vyhrál 

 znovu Aljaksandr Ryhoravič LUKAŠENKA s 80,10 % odevzdaných hlasů 

 (inaugurace 23.9.), za ním se umístili Svijatlana Hjeorhijeuna Cichanouskaja     



 (10,10 %), Hanna Kanapackaja (1,67 %), Andrej Dmitrijeu (1,20 %) a Sjarhej 

 Čeračen (1,14 %); proti všem hlasovalo 4,59 % voličů 

10.8. poražená kandidátka Cichanouskaja podala Ústřední volební komisi stížnost na 

 neregulérnost průběhu prezidentských voleb a odjela ze země do ciziny  

14.8. Ústřední volební komise odmítla protesty proti průběhu prezidentských voleb a 

 vyhlásila jejich úřední výsledky a A.R. Lukašenka prezidentem na další funkční 

 období 

19.8. prezident jmenoval předsedou vlády znovu Ramana Aljaksandraviče 

 HALOUČENKA a novou vládu (MZV Uladzimir Uladzimirovič MAKIEJ) 

25.8. Nejvyšší soud odmítl všechny stížnosti tří poražených opozičních kandidátů na 

 průběh a výsledky prezidentských voleb jako irelevantní, protože jim 

 nevyhověla Ústřední volební komise 

10.10. k otázce ústavní reformy se sešel prezident Lukašenko se svými 11 politickými 

 oponenty, kteří jsou t.č. vězněni 

 

BERMUDY 

12.6. novou guvernérkou byla jmenována Rena LALGIE (úřad nastoupila 14.12.) 

21.8. premiér Edward David Burt oznámil, že guvernér přijal jeho doporučení 

 rozpustit Poslaneckou sněmovnu a svolat předčasné parlamentní volby 

1.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 36 členy se uskutečnily za účasti 

 60,93 % registrovaných voličů (předseda Dennis P. LISTER III) 

8.10. premiér Edward David Burt oznámil složení své nové vlády, v níž nedošlo k 

 personálním změnám 

12.12. úřadující guvernérkou se stala Alison CROCKET 

 

BOLÍVIE 

17.1. parlament odhlasoval prodloužení svého funkčního období, jakož i mandát 

 prozatímní prezidentky Jeanine Áňezové, které měly skončit 22.1.; nové volby 

 prezidenta i parlamentu se budou konat 3.5. 

26.1. prozatímní prezidentka požádala vládu, aby odstoupila 

28.1. jmenována nová vláda (MZV Karen LONGARIC RODRÍGEUZ) 

3.6. volební tribunál rozhodl, že se všeobecné volby plánované na 3.5. a odložené 

 kvůli pandemii Covid-19 budou konat 6.9. 

24.7. vláda rozhodla o druhém odložení termín prezidentských a parlamentních 

 voleb,  a to na 18.10. 

18.10. opakované prezidentské volby vyhrál Luis Alberto ARCE CATACORA              

 s 55,10 % odevzdaných hlasů (inaugurace 8.11.), za ním skončili Carlos Diego 

 Mesa Gisbert (28,83 %), Luis Fernando Camacho Vaca (14,00 %), Chi Hyun 

 Chung  (1,55 %) a Feliciano Mamani (0,51 %); účast dosáhla 88,42 % 

 registrovaných voličů 

18.10. parlamentní volby do dvoukomorového Národního kongresu se 166 členy se 

 konaly za účasti  88, 42 % registrovaných voličů 

27.10. soud zrušil rozhodnutí o uvěznění bývalého prezidenta Evo Moralese, které 

 bylo vydáno po jeho opozicí vynuceném odchodu ze země v r. 2019 a po 

 nástupu pravicové opozice k moci; rozhodnutí soudu tak umožňuje Moralesovi 

 návrat do země k soudnímu řízení bez hrozby vězením 

3.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Freddy MAMANI LAURA 

4.11. předsedou Senátu byl zvolen Andrónico RODRÍGUEZ LEDEZMA 

7.11. inaugurace prezidenta Luise Arceho, viceprezidenta Davida Choquehuanky 

 Céspedese 



9.11. nástup nové vlády (MZV Dr. Rogelio MAYTA MAYTA) 

 

BOSNA A HERCEGOVINA 

20.3. funkci předsedy prezídia nastoupil Šefik DŽAFEROVIĆ 

6.4. funkci předsedy Sněmovny reprezentantů nastoupil Nebojša RADMANOVIĆ 

28.6. funkci předsedy Sněmovny národů převzal Nikola ŠPIRIĆ 

5.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2549 (2020), kterou zmocňuje členské státy EU od 

 listopadu 2020 zřídit vojenskou operaci EUFOR ALTHEA po období dalších 

12  měsíců 

20.11. funkci předsedy prezídia nastoupil Milorad DODIK 

6.12. funkci předsedkyně Sněmovny reprezentantů převzala Borjana KRIŠTO 

23.12. starostou zvláštní oblasti města Brčko se stal Esed KADRIĆ 

 

BOTSWANA 

26.8. prezident odvolal z funkce ministryni zahraničí Unity Dowovou a nahradil ji 

 Lemogang KWAPE-m 

 

BOUGAINVILLE 

12.8.- 1.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 40 členy (předseda Simon 

 PENTANU) 

12.8.-1.9.  prezidentské volby s 25 kandidáty (mj. Ishmael Toroama, páter Simon 

 Dumarinu, Thomas Raivet, Fidelis Semoso, Paul Nerau, Peter Tsiamalili, Ruby 

 Mirinka, Magdalene Toroansi, James Tanis) 

14.9. rozhodnuto o prodloužení sčítání volebních výsledků do 24.9. 

23.9. vítězem prezidentských voleb byl vyhlášen Ishmael TOROAMA, který po 

 postupné eliminaci 23 soupeřů s menším počtem získaných hlasů získal 61,4 % 

 odevzdaných hlasů, zatímco páter Simon Dumarinu 38,6 % odevzdaných hlasů 

25.9. inaugurace nového prezidenta Toroamy a jeho přechodné vlády, která setrvá ve 

 funkci do složení slibu všech poslanců nově zvolené Poslanecké sněmovny 

 

BRITSKÉ  INDICKOOCEÁNSKÉ  ÚZEMÍ 

I/2020 administrátorem se stal Kit PYMAN  

 

BULHARSKO 

23.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

BURKINA FASO 

22.11. v prezidentských byl znovu zvolen Roch Marc Christian KABORÉ, který získal 

 57,87 % odevzdaných hlasů (inaugurace 28.12.), na dalších místech skončili 

 Eddie Komboïgo (15,48 %), Zéphirin Diabré (12,46 %), Kadré Désiré 

 Ouédraogo (3,36 %), Tahirou Barry (2,19 %), Ablassé Ouédraogo (1,80 %), 

 Gilbert Noël Ouédraogo (1,55 %), Yacouba Isaac Zida (1,52 %), Abdoulaye 

 Soma (1,41 %), Ségui Ambroise Farama (0,90 %), Kiemdoro do Pascalo 

 Sessouma (0,70 %), Yéli Monique Kam (0,53 %) a Claude Aimé Tassembedo 

 (0,23 %); neplatné a prázdné hlasovací lístky dosáhly 4,46 % a volební účast 

 činila 50,79 % registrovaných voličů 

22.11. parlamentní volby do Národního shromáždění se 127 se konaly za účast 50,8 % 

 oprávněných voličů 



17.12. Ústavní rada zamítla stížnost poraženého protikandidáta Eddie Komboïga a 

 potvrdila vítězství Rocha Marka Christiana Kaborého v listopadových 

 prezidentských volbách se ziskem 57,7 % odevzdaných hlasů 

28.12. inaugurace prezidenta Kaboré na další volební období byla následována 

 odvoláním stávající vlády premiéra Christophe Dabirého 

28.12. předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Alassane Bala SAKANDÉ 

 

BURUNDI 

21.1. ačkoliv mu nová ústava z r. 2018 umožňuje opětovnou kandidaturu na funkci 

 prezidenta v prezidentských volbách 20.5., rozhoduje se prezident Pierre 

 Nkurunziza, zda kandidaturu přijme či nikoliv; Národní shromáždění poměrem 

 hlasů 98:2 schválilo zákon o benefitech pro bývalé demokraticky zvolené 

 prezidenty, vč. doživotní renty, jednorázové odměny 530 tis. USD a čestného 

 titulu „nejvyšší vůdce“, aby ve snaze uklidnit veřejné mínění přimělo prezidenta 

 o úřad se již neucházet 

26.1. vládnoucí strana CNDD-FDD prezidenta Nkurunzizy jmenovala svým 

 kandidátem do květnových prezidentských voleb svého generálního tajemníka 

 Evariste Ndayishimiyeho  

20.5. prezidentské volby vyhrál genmjr. v.v. Evariste NDAYISHIMIYE s 71,45 % 

 odevzdaných hlasů (inaugurace 20.8.); na dalších místech skončili Agathon 

 Rwasa (25,15 %), Gaston Sindimwo (1,70 %), Domitien Ndayizeye (0,57 %), 

 Léonce Ngendakumana (0,49 %) Dieudonné Nahimana (0,43 %) a Francis 

 Rohero (0,21 %), volební účast dosáhla 87,71 % oprávněných voličů 

20.5. parlamentní volby do Národního shromáždění se 124 členy se konaly za účasti 

 87,31 % oprávněných voličů 

4.6.  Ústavní soud odmítl stížnosti opozičního kandidáta Rwasy i katolických 

 biskupů na nezákonný průběh prezidentských voleb 20.5., potvrdil je jako 

 regulérní a jejich vítěze Ndayishimieyho řádně zvoleným prezidentem, který 

 může 20.8. složit přísahu 

9.6.  zemřel prezident Pierre Nkurunziza, jeho úřad dočasně převezme předseda 

 Národního shromáždění Pascal NYABENDA 

11.6. vláda se obrátila na Ústavní soud, aby rozhodl, zda po zemřelém prezidentovi 

 úřad převezme v souladu s ústavou předseda parlamentu nebo zda může 

 nastoupit jeho zvolený nástupce Ndayishimiye, který se měl úřadu ujmout až 

 20.8. 

12.6. Ústavní soud rozhodl, že zvolený prezident Evariste Ndayishimiye může úřad 

 nastoupit okamžitě (inaugurace 18.6.) 

23.6. Národní shromáždění obnovilo po 22 letech funkci předsedy vlády a poměrem 

 hlasů 92:2 do ní schválilo Alaina Guillaume BUNYONI-ho; novým 

 viceprezidentem byl poměrem hlasů 91:2 zvolen Prosper BAZOMBANZA (oba 

 se funkce ujali 24.6.) 

29.6. jmenována nová vláda (MP Alain Guillaume BUNYONI, MZV Albert 

 SHINGIRO), která se 30.6. ujala své funkce 

20.7. nepřímé parlamentní volby Senátu s 39 členy proběhly za účasti 98,97 % 

 radních komunálních rad v 18 provinciích země 

7.8. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Gélase Daniel NDABIRABE 

25.8. předsedou Senátu byl zvolen Emmanuel SINZOHAGERA 

 



COOKOVY OSTROVY 

16.6. premiér Henry Puna ohlásil svou rezignaci v září, kdy jej ve funkci nahradí 

 Mark Brown 

21.8. vysokou komisařkou novozélandské vlády byla jmenována Tui Elizabeth 

 DEWES TARAWHITI (nástup do úřadu 22.9.) 

4.9. úřadující vysokou komisařkou novozélandské vlády se stala Helena COOK 

30.9. úřad předsedy vlády nastoupil Mark Stephen BROWN 

8.10. premiér Brown oznámil složení své vlády, v níž vykonává i funkci ministra 

 zahraničí 

 

ČAD 

27.5. v okresech Fouli a Kaya na západě země vyhlášen výjimečný stav po útocích 

 militantů z islamistického hnutí Boko Haram 

14.7. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Amine ABBA SIDICK  

11.8. Národní shromáždění povýšilo prezidenta republiky a vrchního velitele 

 ozbrojených sil Idrisse Débyho do hodnosti polního maršála 

 

ČERNÁ HORA 

30.8. parlamentní volby do Shromáždění republiky s 81 členem se konaly za účasti 

 76,64 % registrovaných voličů. 

23.9. předsedou Shromáždění republiky byl zvolen Aleksa BEČIĆ 

8.10. prezident Djukanović pověřil Zdravko KRIVOKAPIĆ-e sestavením vlády 

5.11. designovaný předseda vlády Zdravko Krivokapić představil členy svého 

 kabinetu (MZV Djordje RADULOVIĆ) 

4.12. poměrem hlasů 41:28 schválilo Shromáždění republiky novou vládu, která se 

 vzápětí ujala své funkce 

 

ČESKO 

20.1. po úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery řízení Senátu převzal první 

 místopředseda Jiří RŮŽIČKA 

22.1. prezident republiky na návrh premiéra odvolal k 23.1. ministra dopravy 

 Vladimíra Kremlíka a řízením ministerstva dopravy pověřil 24.1. vicepremiéra 

 pro hospodářství a ministra průmyslu a obchodu Karla HAVLÍČKA 

19.2. novým předsedou Senátu byl poměrem hlasů 52:21 při 3 abstencích zvolen 

 RNDr. Miloš VYSTRČIL 

9.4. prezident republiky vyhlásil parlamentní volby do třetiny Senátu na 2. a 3. 10. 

20.5. prezident republiky jmenoval předsedou Nejvyššího soudu JUDr. Petra 

 ANGYALOSSY-ho, Ph.D. 

8.6. na vlastní žádost byl poměrem hlasů 39:2 při třech abstencí zastupitelstvem 

 Plzeňského kraje odvolán hejtman Josef Bernard; úřadující hejtmankou se stala 

 jeho zástupkyně Marcela KREJSOVÁ 

21.9. poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podal demisi, jmenoval prezident 

 vzápětí novým ministrem prof. MUDr. Romana PRYMULA-u, CSc., Ph.D. 

2.-3.10.   za účasti 36,74 % registrovaných voličů proběhlo 1. kolo parlamentních voleb 

 do třetiny Senátu s 81 členy 

9.-10.10.  2. kolo parlamentních voleb do Senátu se konalo ve 26 obvodech za účasti 

 16,74 % registrovaných voličů 

26.10. zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo hejtmanem opět JUDr. Martina 

 NETOLICKÉHO, Ph.D., pro kterého hlasovalo 27 zastupitelů ze 45 možných 



29.10. prezident přijal demisi ministra zdravotnictví prof. Dr. Romana Prymulu; 

 novým ministrem byl současně jmenován doc. MUDr. Jan BLATNÝ, Ph.D. 

30.10. ustavující schůze Zastupitelstva Olomouckého kraje zvolila novým hejtmanem 

 Ing. Josefa SUCHÁNKA, který získal hlasy 31 zastupitelů z 55 možných 

2.11. velitelem Vzdušných sil ČR se stal generálmajor Ing. Petr MIKULENKA 

2.11. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém ustavujícím zasedání zvolilo 

poměrem hlasů 25:15 při jedné abstenci novým hejtmanem brigádního generála 

policie Mgr. Martina ČERVÍČKA 

3.11. Zastupitelstvo Jihočeského kraje zvolilo na ustavující schůzi poměrem hlasů 

30:0 při 25 abstencích novým hejtmanem MUDr. Martina KUBU 

3.11. ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje zvolilo hejtmanem opět 

Bc. Martina PŮTU, pro kterého hlasovalo 30 ze 44 přítomných zastupitelů 

5.11. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání 

hlasy 51 zastupitelů ze 63 přítomných hejtmanem opět prof. Ing. Ivo 

VONDRÁKA, CSc. 

10.11. Zastupitelstvo Zlínského kraje zvolilo novým hejtmanem Ing. Radima HOLIŠE, 

kterého podpořilo 24 ze 45 zastupitelů 

11.11. předsedou Senátu na nové dvouleté období byl znovu zvolen RNDr. Miloš 

VYSTRČIL, pro kterého hlasovalo 73 ze 77 přítomných senátorů 

11.11. hejtmanem Jihomoravského kraje byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

poměrem hlasů 55:0 při 8 abstencích zvolen Mgr. Jan GROLICH 

12.11. zastupitelé Plzeňského kraje zvolili na ustavující schůzi zastupitelstva novou 

hejtmankou doc. PaedDr. Ilonu MAURITZOVOU, Ph.D., která získala podporu 

28 zastupitelů, 13 jich bylo proti a čtyři se zdrželi 

16.11. zastupitelé Středočeského kraje zvolili na ustavující schůzi hejtmankou Mgr. 

Petru PECKOVOU, pro kterou hlasovalo 50 z 65 krajských zastupitelů 

16.11. novým hejtmanem Ústeckého kraje byl na ustavujícím zasedání krajského 

zastupitelstva zvolen Ing. Jan SCHILLER, pro kterého hlasovalo 35 z celkem 

55 zastupitelů 

18.11. ustavující zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina zvolilo 32 hlasy ze 45 novým 

hejtmanem Mgr. Vítězslava SCHREKA 

1.12. předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenoval prezident 

republiky JUDr. PhDr. Petra MLSNU, Ph.D. 

14.12. Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo poměrem hlasů 24:19 při jedné 

abstenci hejtmanem Ing. Petra KULHÁNKA 

28.12. prezident republiky vyhlásil parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 200 

členy na 8.-9.10.2021 

 

ČÍNA 

22.5. na právě zahájeném zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců 

navrhla vláda přijetí rezoluce o uplatnění zákona o národní bezpečnosti nad 

zvláštními oblastmi Hongkong a Macao v zájmu zachování bezpečnosti, klidu a 

pořádku, boje proti terorismu a vytvoření fungujícího a současně prosaditelného 

právního systému na celém území ČLR 

28.5. poměrem hlasů 2878:1 při 6 abstencích schválil parlament bezpečnostní 

legislativu pro zvláštní oblasti ČLR 

30.6. poté, co jej schválil Stálý výbor VČSLZ, podepsal prezident Si Ťi-pching zákon 

o národní bezpečnosti v Hongkongu, který mj. zřizuje komisi národní 

bezpečnosti a automaticky se stává součástí hongkongské ústavy; stane se tak 

1.7. 



 

ČUVAŠSKO 

29.1. pro ztrátu důvěry odvolal ruský prezident hlavu republiky Michaila Ignaťeva, 

kterého jako úřadující hlava republiky nahradil Oleg Alexejevič NIKOLAJEV 

31.1. hlava republiky Oleg Nikolajev oznámil demisi vlády Ivana Motorina 

6.2. předsedou vlády jmenoval Oleg Alexejevič NIKOLAJEV sám sebe 

11.-13.9.  ve volbách hlavy republiky byl za účasti 55,5 % registrovaných voličů zvolen 

Oleg Alexejevič NIKOLAJEV s 75,68 % odevzdaných hlasů (inaugurace 

22.9.); za ním se umístili Alexandr Andrejev (10,26 %), Konstantin Stěpanov 

(5,49 %), Nikolaj Stěpanov (3,53 %) a Sergej Matvějev (2,12 %) 

 

DAGESTÁN 

5.10. ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Vladimira Vasiljeva a úřadující 

hlavou republiky jmenoval Sergeje Alimoviče MELIKOV-a 

24.11. poté, co byl jeho předchůdce jmenován 18.11. úřadující hlavou republiky 

Mordvinsko, úřadujícím předsedou vlády se stal Abdulpatach Gadžijevič 

AMIRCHANOV 

 

DOMINICA 

10.2. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Joseph „Ziko“ ISAAC 

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

5.7. v prezidentských volbách byl do čela státu zvolen Luis Rodolfo ABINADER 

 CORONA se ziskem 52,52 % odevzdaných hlasů (inaugurace 16.8.) a za ním 

 skončili Gonzalo Castillo Terrero (37,46 %), Leonel Antonio Fernández Reyna 

 (8,90 %), Guillermo Antonio Moreno García (0,96 %), Juan Alberto Cohen 

 Sander (0,08 %) a Ismael Reyes Cruz (0,08 %), volební účast činila 55,29 % 

 registrovaných voličů 

5.7. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 190 členy a Senátu se 32 členy 

 proběhly za účasti 54,69 % registrovaných voličů 

10.7. nově zvolený prezident nominoval na funkci ministra zahraničí Roberta 

 ÁLVAREZ-e GIL-a 

16.8. inaugurace prezidenta Luise Abinadera a jeho vlády 

16.8. předsedou Senátu a Poslanecké sněmovny byli zvoleni Rafael Eduardo 

 ESTRELLA VIRELLA, resp. Alfredo PACHECO OSORIA 

 

EGYPT 

20.7. parlament schválil umístění egyptských vojsk za západní hranicí v Libyi, aby na 

 pozvání libyjských úřadů podporovaných Libyjskou národní armádou maršála 

 Chalífy Haftára pomohla v boji proti teroristům a kriminálním živlům 

11.-12.8. 1. kolo parlamentních voleb do obnoveného Senátu se 300 členy (100 z nich 

 je jmenováno prezidentem) se konalo za účasti 14,2 % registrovaných voličů 

8.-9.9. 2. kolo parlamentních voleb o 26 nerozhodnutých mandátů Senátu proběhlo za 

 účasti 10,22 % registrovaných voličů 

18.10. předsedou Senátu byl zvolen Abdel Wahab Abdel RAZEQ 

24.-25.10. I. kolo 1. fáze parlamentních voleb do Lidového shromáždění s 596 členy ve 

 14 governorátech se konala za účasti 28,06 % registrovaných voličů 

7.-8.11.    I. kolo 2. fáze parlamentních voleb do Lidového shromáždění ve 13 dalších 

 governorátech proběhla za účasti 29,50 % registrovaných voličů 



21.-24.11. II. kolo 1. fáze parlamentních voleb do Lidového shromáždění ve 14 

 governorátech  

4.-8.12. II. kolo 2. fáze parlamentních voleb do Lidového shromáždění ve 13 dalších 

 governorátech  

 

EKVÁDOR 

8.7. odstoupil ministr zahraničí José Valencia, na jehož místo byl 9.7. jmenován 

 Luis GALLEGOS CHIRIBOGA 

17.7. poměrem hlasů 75:22 při 38 abstencích zvolil Kongres novou viceprezidentkou 

 Maríu Alejandru MUÑOZ SEMINARIO, která vystřídá Otto Sonnenholznera, 

 který rezignoval 7.7. 

 

ESTONSKO 

25.3. předsedou Státního shromáždění byl opět zvolen Henn PÕLLUAAS   

 

ETIOPIE 

15.1. Národní volební komise oznámila konání parlamentních voleb dne 16.8. 

16.2. z obav o negativní vliv období dešťů na účast ve všeobecných volbách posunula 

 volební komise jejich termín na 29.8., když původní termín 16.8. byl z těchto 

 důvodů kritizován 

25.2. vláda ohlásila, že z vězení propustí 63 opozičních aktivistů, zejména 

 příslušníků Národního hnutí Amhárců (NAMA), kteří odmítají politiku 

 etnického smíření prováděnou současnou vládou 

31.3. jak oznámila její předsedkyně Birtukan Mideska, rozhodla Národní volební 

 komise o odložení na 16.8. plánovaných všeobecných voleb na neurčito v 

 souvislosti s koronovirovou epidemií, která ohrožuje zemi 

4.5. blok sedmi opozičních stran (Oromská osvobozenecká fronta, Ogadenská fronta 

 národního osvobození, Oromský federalistický kongres, Agawský národní 

 kongres, Demokratická strana Mocha, Strana zelených Kaffy a Tigrajská aréna 

 za demokracii a svrchovanost) vydal společné prohlášení, které požaduje 

 spolupráci vlády a opozice při jednáních a dohodách o zajištění voleb v 

 odloženém termínu 

5.5.  Tigrajská lidová osvobozenecká fronta (TPLF) oznámila, že bude ignorovat 

 rozhodnutí volební komise o odložení parlamentních voleb, plánovaných na 

 srpen t.r., z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie; na území oblasti oblasti 

 Tigray je chce uskutečnit v původním termínu, protože jinak koncem září 

 skončí legalita stávajícího parlamentu 

5.5. parlament potvrdil právo vlády setrvat v úřadě i po vypršení jejího ústavou 

 vymezeného mandátu, způsobeném odkladem parlamentních voleb, vč. práva 

 rozpustit parlament, vyhlásit nouzový stav či změnit ústavu 

5.5. premiéři Etiopie a Súdánu se dohodli na vytvoření společné technické 

 demarkační komise, která má vytýčit definitivní hranici mezi zeměmi a tak 

 zabránit územním sporů podél dosavadní hranice 

8.5. premiér Abyi varoval všechny, kteří se angažují v ilegálních politických 

 praktikách ohrožujících ústavní pořádek, a potvrdil, že vláda setrvá v úřadu až 

 do řádných parlamentních voleb, ať se uskuteční kvůli pandemii Covid-19 

 kdykoliv 

8.6. odstoupila předsedkyně horní komory parlamentu, Rady federace, Keria 

 Ibrahim, která odmítá odložení parlamentních voleb z důvodu pandemie 



 vládou, jejíž mandát má skončit v září t.r. a která tak hrozí vyvoláním ústavní 

 krize 

10.6. Rada federace schválila prodloužení mandátu premiéra Abiye Ahmeda a jeho 

 vlády za říjen 2020 kvůli odložení parlamentních voleb z důvodu pandemie 

 Covid-19; stejně tak došlo k prodloužení funkčního období vlád devíti 

 autonomních regionů 

10.6. novým předsedou Rady federace byl zvolen Aden FARAH 

18.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

9.9. bez souhlasu ústřední vlády proběhly v provincii Tigray pod vedením Tigrajské 

 lidové osvobozenecké fronty (TPLF) volby do regionálního shromáždění se 190 

 členy v původním termínu, ačkoliv je Rada federace – horní komora parlamentu 

 – prohlásila za protiústavní;  k volbám se registrovalo 2,7 milionu voličů a 

 volební účast přesáhla 98 % 

17.9. opoziční Koalice etipských federalistických stran, vedená Tigrajskou lidovou 

 osvobozeneckou frontou, vyzvala k uspořádání „kongresu národní spásy“, který 

 by umožnil přechod k volené federální vládě, která dosud směřuje k „diktatuře 

 jednoho muže“ bez ohledu na konec jejího mandátu 

22.9. Sněmovna lidových zástupců přijala rezoluci, která umožňuje uspořádat 

 odložené parlamentní volby do jednoho roku od 11.9., kdy země oslavila nový 

 kalendářní rok; z 547 poslanců jeden hlasovali proti rezoluci a osm se zdrželo) 

24.9. regionální shromáždění státu Tigray zvolilo jeho prezidentem Debretsiona 

 Gebremichaela, úřadujícího guvernéra od ledna 2018 

6.10. Rada federace přijala rezoluci, kterou vyzývá federální vládu, aby nadále 

 jednala s představiteli provincie Tigray, kteří uspořádali volby do místního 

 parlament v nelegálním termínu a prohlásili, že nadále neuznávají legalitu 

 federálního parlamentu; vláda oznámila, že bude s provinčními orgány jednat o 

 „základních službách“ nutných pro přežití jejích obyvatel 

4.11. poté, co 2.11. prezident regionálního státu Tigray Debrestion Gebremichael 

 obvinil federální vládu z ozbrojeného zásahu v oblasti a způsobil vyvrcholení 

 několikatýdenního napětí útokem na kasárna armády v hlavním městě Mekelle 

 3.11., vyhlásila federální vláda v tomto státě šestiměsíční výjimečný stav a 

 rozmístila zde armádu, aby předešla dalším nepokojům a nestabilitě, jakož i 

 zabezpečila mír v zemi a bezpečnost jejích obyvatel  

7.11. na mimořádném zasedání prohlásila horní komora parlamentu, Rada federace, 

 administrativu státu Tigray za ilegální, protože útokem na pozice etiopské 

 armády porušila ústavu a ohrožuje ústavní systém země; nově jmenovaná 

 dočasná správa připraví oblast na nové volby  

8.11. v souvislosti s vojenskou operací ve státu Tigray byl odvolán náčelník Štábu sil 

 obrany generál Adem Mohammed, kterého nahradil generál Berhanu JULA, 

 stejně jako úřad ministra zahraničí převzal místopředseda vlády Demeke 

 MEKONNEN HASSEN 

8.11. prezident státu Tigray Gebremichael požádal Africkou unii o ochranu své 

 oblasti  před operacemi federální vlády, která údajně vede zemi do občanské 

 války 

13.11. federální vláda jmenovala dočasným správcem státu Tigray Dr. Mulu Nega-u 

14.11. vzbouřenecké síly státu Tigray rozšířily boj s centrální vládou, když provedly 

 raketový útok proti hlavnímu městu jejího spojence Eritreje, Asmaře 

28.11. premiér Abiy oznámil dobytí hlavního města státu Tigray Mekelle vládními 

 jednotkami, ukončení vojenské operace proti vzbouřené provincii a zahájení 

 rekonstrukčních prací 



2.12. vláda se dohodla s OSN na humanitární pomoci pro obyvatelstvo boji postižené 

 oblasti Tigray 

22.12. vlády Etiopie a Súdánu zahájily v Chartúmu jednání o demarkaci společných 

 hranic, jak se dohodly na summitu IGAD v Džibuti 20.12. 

25.12. Národní volební komise oznámila, že parlamentní volby, které měly proběhnout 

 16.8. a byly odloženy v důsledku pandemie Covid-19, se uskuteční 5.6.2021 

 

FALKLANDY 

24.9. referendum o reformě volebního systému za účasti 52,14 % registrovaných 

 voličů se vyslovilo pro jeden volební obvod poměrem hlasů 50,67 % : 49,33 %; 

 protože však nebylo dosaženo požadovaného souhlasu 2/3 voličů v obou 

 dosavadních volebních obvodech, výsledky referenda nejsou účinné 

  

FIDŽI 

17.4. změny ve vládě (portfolio ministra zahraničí převzal premiér Voreqe 

 BAINIMARAMA) 

 

FILIPÍNY 

13.10. novým předsedou Sněmovny reprezentantů byl zvolen Lord Allan Jay Q. 

 VELASCO 

 

FINSKO 

9.6. předsedkyní Říšského sněmu byla zvolena Anu VEHVILÄINEN 

 

FRANCIE 

3.7. demisi svou a celé vlády podal její předseda Édouard Philippe; prezident demisi 

 přijal a vzápětí jmenoval novým premiérem Jeana CASTEX-e 

6.7. jmenována nová vláda (MP Jeran CASTEX, MZV Jean-Yves LE DRIAN) 

15.7. poměrem hlasů 345:177 vyslovilo Národní shromáždění nové vládě důvěru 

27.9. nepřímé parlamentní volby do poloviny (172 mandátů) Senátu s 348 členy 

1.10. předsedou Senátu byl znovu zvolen Gérard LARCHER 

 

náčelník Štábu sil obrany generál François LECOINTRE 

 

FRANCOUZSKÁ GUAYANA 

25.11. novým prefektem byl jmenován Thierry QUEFFELLEC, do úřadu nastoupil 

28.12. 

27.11. úřadujícím prefektem se stal Paul-Marie CLAUDON 

 

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE 

2.9. byla přijata demise viceprezidenta Tevy Rohfritsche, 17.9. byl novým 

 viceprezidentem jmenován Tearii ALPHA 

 

FRANCOUZSKÉ JIŽNÍ A ANTARKTICKÉ ZEMĚ 

16.9. vrchním správcem byl jmenován Charles GIUSTI, který do úřadu nastoupil 

 12.10. 

IX/20 úřadujícím vrchním správcem se stal Thierry DOUSSET 

 

GABON 



16.7. prezident jmenoval novou předsedkyní vlády Rose Christiane OSSOUKA 

 RAPONDA-ovou  

17.7. jmenována nová vláda (MZV Pacôme Moubelet BOUBEYA), která se 22.7. 

 ujala funkce 

 

GAMBIE 

22.9. parlament odmítl návrh nové ústavy, který měl limitovat počet prezidentských 

 mandátů současné hlavy státu 

 

GHANA 

7.12. prezidentské volby vyhrál za účasti 78,9 % registrovaných voličů stávající 

 prezident Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, pro kterého se vyslovilo     

 51,59 % hlasujících (inaugurace 7.1.2021); na dalších místech se umístili John 

 Dramani Mahama (47,36 %), Christian Kwabena Andrews (0,80 %), Ivor 

 Kobina Greenstreet (0,09 %), David Asibi Ayindenaba Apasera (0,08 %), 

Alfred  Kwame Asiedu Walker (0,07 %), Percival Kofi Akpaloo (0,06 %), Hassan 

 Ayariga (0,05 %), Brigitte Dzogbenuku (0,05 %), Nana Konadu Agyeman-

 Rawlings (0,05 %), Akua Donkor (0,04 %) a Henry Herbert Lartey (0,03 %) 

7.12. parlamentní volby do Parlamentu s 275 členy proběhly za účasti 78,9 % 

 registrovaných voličů 

10.12. hlavní opoziční strana, Národní demokratický kongres, odmítla den po jejich 

 oficiálním vyhlášení výsledky prezidentských voleb s odvoláním na údajné 

 volební podvody a pochybení 

10.12. v souladu s ústavou jmenoval vítěz prezidentských voleb tzv. přechodový tým o 

 15 členech, který bude zemi vést do jeho inaugurace; v čele týmu je ředitel 

 prezidentské kanceláře Akosua Frema OSEI-OPARE 

30.12. hlavní opoziční kandidát poražený v prezidentských volbách 7.12. John 

 Mahama se obrátil na Nejvyšší soud s peticí požadující anulování výsledků 

 voleb vzhledem k volebním podvodům a jejich opakování 

 

GIBRALTAR 

18.2. ze země odjel guvernér Edward Davis, úřadujícím guvernérem se stal jeho 

 zástupce Nicholas „Nick“ John PYLE 

11.6. do funkce guvernéra nastoupil Sir David George STEEL 

31.12. španělská ministryně zahraničí Arancha González Laya oznámila, že její vláda 

 uzavřela dohodu s Velkou Británií o volném vstupu do a z Gibraltaru i v 

případě  odchodu Británie z EU; Gibraltar zůstává součástí Schengenského 

prostoru a  bude dodržovat pravidla EU, ač zůstává součástí Spojeného království, a 

 španělsko-britská dohoda bude obsahem separátní smlouvy mezi Británií a 

 EU, která má být uzavřena do několika měsíců 

 

GRENADA 

13.9. změny ve vládě od začátku října, novým ministrem zahraničí jmenován Oliver 

 JOSEPH 

 

GRÓNSKO 

29.5. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Steen LYNGE 

 



GRUZIE 

31.10. volby do Parlamentu se 150 členy proběhly za volební účasti 56,11 %; v 16 

 jednomandátových obvodech ze 30, kde nikdo nezískal nadpoloviční počet 

 hlasů, se 21.11. uskuteční 2. kolo 

21.11. 2. kolo parlamentních voleb v 16 jednomandátových obvodech proběhlo za 

 volební účasti 26,29 % registrovaných voličů 

11.12. předsedou Parlamentu byl znovu zvolen Arčil TALAKVADZE 

18.12. předseda vlády Giorgi Zauris dze GACHARIA jmenoval nový kabinet (MZV 

 Davit ZALKALIANI) 

24.12. za bojkotu opozice schválil Parlament poměrem hlasů 85:0 novou vládu 

 

GUADELOUPE 

7.7. francouzský prezident odvolal z funkce prefekta Philippa Gustina; úřadující 

prefektkou se stala Virginie KLÈS  

22.7. novým prefektem jmenován Alexandre ROCHATTE (úřad nastoupil 10.8.) 

 

GUAM 

3.11. parlamentní volby do Parlamentu s 15 členy 

 

GUATEMALA 

14.1. inaugurace prezidenta Alejandra Giammatteiho a jeho vlády (MZV Pedro 

 BROLO VILA) 

14.1. předsedou Kongresu republiky byl zvolen Allan Estuardo RODRÍGUEZ 

 REYES s mandátem do 14.1.2021 

 

GUAYANA 

2.3. parlamentní volby do Národního shromáždění s 65 členy proběhly za účasti 

 72,58 % registrovaných voličů 

6.3. pokus znovu inaugurovat do funkce prezidenta kandidáta Davida Arthura 

 Grangera  by zablokován rozhodnutím Nejvyššího soudu zakázat vyhlášení 

 oficiálních výsledků voleb, které napadla opoziční Lidová pokroková strana 

 (PPP)  

12.3. předsedkyně Nejvyššího soudu Roxane George nařídila dílčí přepočet hlasů 

 odevzdaných v parlamentních volbách, které opozice označila za 

 zmanipulované ve prospěch stávajícího prezidenta Grangera a jeho strany 

 Lidový národní kongres (PNC) 

6.5. začal přepočet hlasů, který vláda zdržovala omezením počtu volebních stanic s 

 ohledem na epidemii Covid-19; proto nebyl dodržen limit 25 dní 

8.6. byl dokončen přepočet hlasů, který potvrdil vítězství opoziční PPP a upravil 

 volební účast na 70,24 %; prezident  Granger však nepřiznal porážku ani 

 neuznal výsledky přepočtu a volební  komise zatím nevyhlásila oficiální 

 výsledky; podle ústavy je za zvoleného prezidenta považován kandidát PPP Dr. 

 Mohamed Irfaan ALI, jeho inaugurace však může být uskutečněna až po 

 vyhlášení oficiálních výsledků volební komisí 

2.8. poté, co potvrdila definitivní oficiální výsledky parlamentních voleb z 2.3., vč. 

 přepočtu z května t.r., prohlásila volební komise zvoleným prezidentem 

 Mohameda Irfaana ALI-ho, který byl do úřadu uveden téhož dne 

2.8. ústavní slib složili i nový viceprezident Dr. Bharrat JAGDEO a předseda vlády 

 Mark Anthony PHILLIPS 

5.8. jmenována nová vláda (MZV Hugh H. TODD) 



1.9. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Manzoor NADIR 

 

GUERNSEY 

9.5. bailiffem a předsedou Stavů byl jmenován Richard James McMAHON 

7.10. parlamentních voleb do Stavů se 40 volenými členy se zúčastnilo 79,8 % 

 registrovaných voličů 

16.10. Stavy zvolily hlavním ministrem Petera FERBRACHE-ho, který získal 23 

 hlasy, zatímco stávající hlavní ministr Gavin St. Pier jen 17 hlasů 

 

GUINEA 

5.2. prezident Alpha Condé oznámil, že referendum o změně ústavy, která má 

umožnit jeho opětovné zvolení do úřadu, se uskuteční 1.3. spolu s 

parlamentními volbami, které měly proběhnout 16.2. 

29.2. prezident opětovně rozhodl o odložení ústavního referenda a parlamentních 

voleb na neurčito 

11.3. volební komise již podruhé odložila termín konání ústavního referenda a 

parlamentních voleb, které se měly konat 15.3., a to kvůli tomu, že ještě nebyla 

dokončena revize volebního procesu, kterou v zemi provádí ekonomické 

sdružení západoafrických států ECOWAS 

22.3. parlamentní volby do Národního shromáždění se 114 členy se konaly za účasti 

58,04 % registrovaných voličů 

22.3. v referendu o změně ústavy se 91,59 % hlasujících vyslovilo pro odstranění 

limitu pro výkon funkce prezidenta z ústavy, 8,41 % hlasovalo proti; účast 

voličů dosáhla 58,24 % 

22.4. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Amadou Damaro CAMARA 

11.8. prezident Condé oznámil, že prezidentské volby se uskuteční 18.10. 

9.9. Ústavní soud potvrdil 12 kandidátů pro říjnové prezidentské volby, vč. 

kandidatury prezidenta Alphy Condého na třetí funkční období za sebou, kterou 

umožnila až změna ústavy 

18.10. v prezidentských volbách úřad obhájil prezident Alpha CONDÉ, který za 

volební účasti 78,88 % registrovaných voličů získal podporu 59,49 % 

(inaugurace 15.12.); na dalších místech skončili Cellou Dalein Diallo 

(33,50 %), Ibrahima Abé Sylla (1,55 %), Ousmane Kaba (1,19 %), Ousmane 

Doré (1,13 %), Hadja Makalé Camara (0,73 %), Makalé Traoré (0,72 %), 

Abdoul Kabèlé Camara (0,55 %), Abdoulaye Kourouma (0,47 %), Mandiouf 

Moro Sidibé (0,25 %), Laye Souleymane Diallo (0,23 %) a Bouya Konaté 

(0,18 %) 

2.11. poražený předák opozice Cellou Dalein Diallo se obrátil na Ústavní soud se 

žádostí o zrušení výsledků prezidentských voleb 18.10. z důvodu četných 

volebních podvodů a manipulací (soud žádost odmítl) 

 

GUINEA – BISSAU 

3.1. poražený prezidentský kandidát Pereira se odvolal k Nejvyššímu soudu proti 

výsledku 2. kola prezidentských voleb, které byly podle něj z falšovány  

24.1. rezignovala ministryně zahraničí Suzi Barbosa 

4.2. ústřední volební komise opětovně potvrdila vítězem prezidentských voleb z 

prosince 2019 Umaro Sissoko Embala, když Nejvyšší soud zamítl odvolání jeho 

soupeře Pereiry ze 3.1. (inaugurace 27.2.) 

4.2. ministryně spravedlnosti Dr. Ruth MONTEIRO převzala i rezort zahraničních 

věcí 



25.2. dva dny před plánovanou inaugurací nového prezidenta začala Národní volební 

komise přepočítávat hlasy z 2. kola prezidentských voleb 29.12.2019 jak nařídil 

Nejvyšší soud 

27.2. složením ústavního slibu se prezidentem stal Umaro Sissoko EMBALÓ poté, 

co jej volební komise opětovně prohlásila vítězem prezidentských voleb 

28.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2512 (2020), kterou prodloužila mandít styčného 

úřadu OSN UNIOGBIS do 31.12.2020 a rozšířila jeho působení v období po 

volbách  

28.2. nový prezident Embaló odvolal dosavadní vládu a novým předsedou vlády 

jmenoval Nuno GOMES NABIAM-a (slib složil 29.2.) 

29.2. protože dosud Nejvyšší soud nerozhodl o odvolání kandidáta vládnoucí strany 

PAIGC Pereiry, prohlásil jí ovládaný parlament prozatímním prezidentem 

svého předsedu Cipriana CASSAMÁ; ten vzápětí potvrdil ve funkci předsedy 

vlády dosavadního premiéra Aristida Gomese 

1.3. z obav o svůj život a o bezpečí rodiny odstoupil Cipriano Cassamá z funkce 

prozatímního prezidenta 

2.3. jmenována nová vláda (MZV Suzi BARBOSA), která se téhož dne ujala funkce 

28.6. změny ve vládě (MZV zůstává) 

30.6. za bojkotu hlavních opozičních stran Národní lidové shromáždění schválilo 

poměrem hlasů 55:1 program vlády premiéra Gomese Nabiama 

3.7. prezident Umaro Sissoko Embaló znovu do funkce jmenoval pět ministrů, které 

sesadil 28.6. 

7.9. Nejvyšší soud zamítl všechny stížnosti protikandidátů a potvrdil ve funkci 

prezidenta vítěze prezidentských voleb z prosince 2019 Umaro Sissoko Embaló 

11.9. ukončena mise mírových sil regionálního uskupení ECOWAS, která od r. 2012 

chránila instituce a veřejné budovy 

 

HAITI 

13.1. funkce předsedy Poslanecké sněmovny neobsazena 

14.1. předsedou Senátu byl zvolen Pierre François SILDOR 

2.3. prezident jmenoval novým předsedou vlády Josepha JOUTHE-ho 

4.3. jmenována nová vláda (MP Joseph JOUTHE, MZV Claude JOSEPH), která 

téhož dne složila slib a ujala se funkce 

15.10. RB OSN přijala rezoluci č. 2547 (2020), kterou prodloužila mandát 

Integračnímu úřadu OSN BINUH do 15.10.2021 

 

HONGKONG 

22.5. na právě zahájeném zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců 

navrhla vláda přijetí rezoluce o uplatnění zákona o národní bezpečnosti nad 

zvláštními oblastmi Hongkong a Macao v zájmu zachování bezpečnosti, klidu a 

pořádku, boje proti terorismu a vytvoření fungujícího a současně prosaditelného 

právního systému na celém území ČLR  

28.5. poměrem hlasů 2878:1 při 6 abstencích schválil parlament ČLR bezpečnostní 

legislativu pro zvláštní oblasti ČLR 

30.6. poté, co jej schválil Stálý výbor VČSLZ, podepsal prezident ČLR zákon o 

národní bezpečnosti v Hongkongu, který mj. zřizuje komisi národní bezpečnosti 

a automaticky se stává součástí hongkongské ústavy; stane se tak 1.7. 

3.7.  v souladu s přijatým zákonem o národní bezpečnosti jmenovala čínská vláda 

 ředitelem Agentury národní bezpečnosti Zheng Yanxionga, poradcem 



správkyně  oblasti pro národní bezpečnost Luo Huininga a předsedou 

Komise národní  bezpečnosti Erika Changa 

31.7. správkyně Carrie Lamová oznámila rozhodnutí vlády odložit zářijové 

 parlamentní volby do Zákonodárné rady se 70 členy o rok, tedy na 6.9.2021,       

 z důvodu návratu pandemie Covid-19 do této speciální oblasti ČLR 

11.8. Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců rozhodl o ročním 

 prodloužení mandátu Zákonodárné rady, který měl skončit 30.9. 

11.11. 19 opozičních poslanců odstoupilo ze Zákonodárné rady poté, co čtyři z nich 

 (Alvin Yeung, Kwok Kaki, Dennis Kwok a Kenneth Leung) byli vyloučeni, 

 protože podporují nezávislost oblasti, odmítají uznat svrchovanost Číny a styky 

 s nepřátelskou cizinou ohrožují národní bezpečnost 

 

CHILE 

17.3. předsedkyní Senátu byla zvolena Adriana MUÑOZ D´ALBORA 

7.4. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Diego POULSEN KEHR 

28.7. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Andrés ALLAMAND 

 ZAVALA 

25.10. celonárodní referendum o potřebě nové ústavy se při účasti 50,90 % vyslovilo 

 pro novou ústavu (78,27 %), zatímco proti hlasovalo 21,73 %, neplatné hlasy 

 0,37 %, prázdné hlasovací lístky 0,18 %; k otázce „Jaký orgán má napsat novou 

 ústavu?“ jen 20,98 % se vyslovilo pro částečně jmenovaný a částečně volený 

 ústavní konvent, zatímco 79,02 % podpořilo vznik Ústavního konventu o 155 

 volených zástupcích lidu s tím, že volby do něj proběhnou do dubna 2022 a 

 Ústavní konvent bude mít jeden rok na vypracování návrhu, který bude 

 následně předložen ke schválení v novém všelidovém referendu (neplatné lístky 

 3,75 %, prázdné lístky 1,64 % a účast 50,86 %) 

 

CHORVATSKO 

5.1. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Zoran MILANOVIĆ, 

 který za volební účasti 55,00 % oprávněných voličů získal podporu 52,67 % z 

 nich, zatímco jeho protikandidátku Kolindu Grabar-Kitarović podpořilo     

 47,33 % hlasujících (inaugurace 18.2.) 

5.7. předčasné parlamentní volby do Shromáždění se 151 členy se konaly za účasti 

46,45 % oprávněných voličů 

16.7. prezident Milanović jmenoval předsedou vlády znovu Andreje PLENKOVIĆ-e 

22.7. předsedou Shromáždění byl opět zvolen Gordan JANDROKOVIĆ 

23.7. parlament vyslovil poměrem hlasů 76:59 při 16 abstencích důvěru nové vládě 

Andreje Plenkoviće (MZV Gordan GRLIĆ RADMAN) 

 

INDIE 

26.3. nepřímé parlamentní volby 55 členů Rady států parlamenty dotčených 

 svazových států a teritorií (zbytek do 73 uvolněných mandátů byl z důvodů 

 pandemie odložen na 19.6.) 

12.6. Indická volební komise prohlásila členy Rady států 5 kandidátů, kteří neměli 

 protikandidáta 

19.6. nepřímé parlamentní volby 19 členů Rady států  

21.7. zemřel guvernér státu Madhjapradéš Lalji Tandon, jeho úřad dočasně převzala 

 guvernérka Uttarpradéše Anandiben PATEL 

6.8. prezident přijal rezignaci guvernéra území Džammú a Kašmír Ginshe Chandry 

 Murmua a na jeho místo jmenoval Manoje SINHA-u (úřad nastoupil 7.8.) 



18.8. novým guvernérem státu Meghalaya byl jmenován Satya Pal MALIK, zatímco 

 guvernér státu Maháráštra Bhagat Singh Koshiyari převzal i funkci guvernéra 

 území Goa (oba se svých nových úřadů ujali složením slibu 19.8.) 

2.11. Indická volební komise prohlásila členy Rady států 11 kandidátů bez 

 protikandidáta 

4.12. zemřel správce území Lakshadweep Dineshwar Sharma; jeho funkci 5.12. 

 převzal správce území Dadra/Nagar Haveli a Daman a Diu Praful PATÉL 

 

INGUŠSKO 

27.1. odstoupil předseda vlády Konstantin Surikov; úřadujícím premiérem byl 

jmenován Vladimir Vladimirovič SLASTENIN (26.3. potvrzen parlamentem) 

 

IRÁK 

5.1. parlament přijal rezoluci, požadující po zavraždění vysokého íránského 

 generála Kásema Soleimáního na iráckém území silami USA 2.1. okamžitý 

 odchod amerických a dalších zahraničních vojsk ze země, stejně jako schválil 

 podání  stížnosti k RB  OSN proti porušení suverenity Iráku ze strany USA 

29.1. prezident Barhám Sálih vyzval parlament, aby do tří dnů jmenoval nástupce 

 premiéra Ádila Abdala Mahdího (odstoupil na konci minulého roku), jinak tak 

 učiní sám 

1.2. prezident jmenoval novým předsedou vlády Muhammada Taufíka ALLÁVÍ- 

 ho /Mohammed Tawfiq Allawi/, který povede zemi do předčasných voleb 

1.3. poté, co parlament ani napodruhé neschválil vládu jeho nominovaného nástupce 

 Allávího, oznámil úřadující premiér Ádil Abdal Mahdí, že nadále už nebude 

 vykonávat svou funkci; nově nominovaný předseda vlády Muhammad Taufik 

 Alláví stáhl svou kandidaturu 

2.3. úřadující premiér Mahdí na nátlak prezidenta, který má podle ústavy do 15 dní 

 navrhnout nového kandidáta na funkci předsedy vlády, svou rezignaci stáhl 

17.3. prezident nominoval na funkci předsedy vlády Adnana AL-ZURFÍ-ho 

9.4. Adnan Al-Zurfí svou kandidaturu na úřad předsedy vlády stáhl a prezident na 

 jeho místo navrhl Mustafu Kázímího  

7.5. poté, co parlament schválil program i 15 z 22 navrhovaných ministrů, složil 

 ústavní slib nový předseda vlády Mustafa KÁZÍMÍ /Mustafa Al Kadhimi/ 

8.5. dočasným vedením ministerstva zahraničí byl pověřen premiér Mustafa 

 KÁZÍMÍ 

29.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2522 (2020) o prodloužení pomocné mise OSN 

 UNAMI do 31.5.2021 

6.6. parlament schválil zbývajících sedm ministrů (MZV Fuad HUSSEIN) 

 

ÍRÁN 

21.2. parlamentní volby do Islámského poradního shromáždění s 290 členy se konaly 

za účasti 42,57 % oprávněných voličů; v 11 obvodech rozhodne o poslanci 2. 

kolo, které proběhne 11.9.  

28.5. ustavující schůze Islámského poradního shromáždění zvolila jeho novým 

předsedou Mohammada-Baghera GHALIBAF-a 

11.9. v 11 obvodech proběhlo II. kolo parlamentních voleb, kterého se zúčastnilo % 

oprávněných voličů 

 

 

IRSKO 



14.1. premiér Varadkar požádal prezidenta Higginse, aby rozpustil dolní komoru 

parlamentu Sněm a vypsal parlamentní volby na 8.2. 

8.2. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 160 členy se 

uskutečnily za volební účasti 62,88 % registrovaných voličů 

20.2. odstoupila vláda premiéra Varadkara 

20.2. protože při prvním hlasování na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny byli 

odmítnuti všichni tři uchazeči o funkci premiéra (Leo Varadkar 107:36, 

Micheál Martin 97:41 i Mary Lou McDonald 84:45), setrvá Varadkarova vláda 

ve funkci do sestavení nové, popř. do nových voleb 

20.2. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen znovu Seán Ó FEARGHAÍL 

30.-31.3 nepřímé parlamentní volby do Senátu se 60 členy, z nichž 43 volí 1.100 

 volitelů, rozdělených do pěti panelů představujících různé oblasti společnosti; 

 zbývajících 17 senátorů navrhne předseda vlády a zvolí senáty University of 

 Dublin a National University of Ireland 

15.6. dosaženo dohody o vytvoření koaliční vlády, v níž bude předsedou do prosince 

 2022 předseda Fianna Fáil Micheál Martin, po zbývající mandát předseda Fine 

 Gael Leo Varadkar; třetím účastníkem vládní koalice je Strana zelených 

21.6. předsedkyně Strany zelených v Severním Irsku Clare Bailey a další funkcionáři 

 strany v Severním Irsku odmítli její účast v koaliční vládě Irska 

26.6. ve vnitrostranickém referendu se členové všech tří stran vyslovili pro vládní 

 koalici Fianna Fáil, Fine Gael a Zelených 

27.6. poměrem hlasů 93:63 zvolila Poslanecká sněmovna předsedou vlády Micheála 

 MARTIN-a, který následně jmenoval vládu (MZV Simon COVENEY) 

27.6. vláda nominovala 11 nových senátorů a tak doplnila konečný stav Senátu na 60 

 členů 

29.6. ustavující schůze Senátu zvolila jeho předsedou Marka DALY-ho 

 

ISLAND 

27.6. v prezidentských volbách byl znovu zvolen Gudni Thorlacius  

 JÓHANNESSON s 91,8 % odevzdaných hlasů, zatímco Gudmundur Franklin 

 Jónsson získal podporu jen 8,2 % voličů; volební účast dosáhla 66,92 % 

 registrovaných voličů 

 

ITÁLIE 

20.-21.9.  referenda o ústavní změně, která od příštích parlamentních voleb v r. 2023 

 zredukuje počet poslanců parlamentu z 634 na 400 a senátorů z 311 na 200, se 

 zúčastnilo 51,12 % registrovaných voličů, z nichž 69,96 % změnu ústavy 

 podpořilo, zatímco 30,04 % se vyslovilo proti 

 

IZRAEL 

28.1. jako „dohodu století“ představil americký prezident svůj mírový plán pro 

 Blízký Východ, který počítá s vytvořením nezávislé Palestiny vedle Izraele, ale 

 zachování Jeruzaléma jako nedělitelného hlavního města Izraele; zatímco 

 izraelský premiér Netanjahu, který byl zveřejnění plánu v Bílém domě 

 přítomen, Trumpův plán okamžitě s nadšením přivítal, palestinská vláda ho 

 29.1.  jednoznačně odmítla a 2.2. přerušila veškeré styky s USA i Izraelem 

29.1. vláda rozhodla o urychleném hlasování o anexi židovských osad na západním 

 břehu Jordánu, nelegálních podle mezinárodního práva, jak jí navrhl Trumpův 

 mírový plán 



2.3. předčasné parlamentní volby do Knessetu se 120 členy se konaly za volební 

 účasti 71,47 % registrovaných voličů 

16.3. prezident pověřil sestavením vlády Bennyho Gantze, který usiluje o vytvoření 

 co nejširší vlády národní jednoty; ve 120-členném parlamentu se pro něj 

 vyslovilo 61 poslanců, zatímco pro stávajícího premiéra Netanjahua pouze 58 

25.3. po sporu s Nejvyšším soudem odstoupil předseda Knessetu Yuli Edelstein, jeho 

 nástupcem byl 26.3. překvapivě za podpory poslanců vládního Likudu zvolen 

 Benjamin „Benny“ GANTZ, pro kterého hlasovalo 74 ze 120 poslanců 

12.4. prezident Rivlin odmítl požadavek Benny Gantze na prodloužení mandátu k 

 sestavení vlády s tím, že 13.4. se mandát vrací Knessetu; 14.4. prezident 

 prodloužil Gantzův mandát o 48 hodin a vyzval k vytvoření vlády národní 

 jednoty s Netanjahuovým Likudem 

16.4. protože Gantzovo jednání o nové vládě skončilo neúspěchem, předal Rivlin 

 mandát Knessetu, který má do 21 dní schválit novou vládu 

20.4. podepsána dohoda o vytvoření vlády národní jednoty, v jejímž čele se budou po 

 18 měsících střídat Benjamin Netanjahu a Benjamin Gantz, předsedové 

 pravicového Likudu a umírněné Modro-bílé aliance 

7.5. Nejvyšší soud rozhodl, že Benjamin Netanjahu může vést novou vládu, i když 

 je trestně stíhaný 

7.5. 72 členů Knessetu podepsalo doporučení prezidentu, aby pověřil sestavením 

 nové vlády Benjamina Netanjahua, což prezident vzápětí učinil 

17.5. novým předsedou Knessetu byl zvolen Yariv LEVIN 

17.5. Knesset schválil poměrem hlasů 73:46 složení nové vlády (MZV Gabi 

 ASHKENAZI) 

30.6. palestinská vláda oznámila USA, Rusku, EU a OSN, že je připravena obnovit 

jednání s Izraelem a dohodnout se na menších teritoriálních změnách; vzápětí 

po tomto oznámení Izrael pozastavil od 1.7. přípravu referenda o anexi části 

Západního břehu Jordánu 

13.8. vlády Izraele a Spojených arabských emirátů se za zprostředkování USA a pod 

slibem Izraele, že upustí od anexe části okupovaných území na Západním 

břehu, dohodly na normalizaci vzájemných vztahů a navázání diplomatických 

styků 

14.10. podle oznámení OSN zahájily Izrael a Libanon v zájmu těžby zemního plynu z 

 pobřežního šelfu nepřímé jednání o ukončení sporu o námořní hranici mezi 

 oběma zeměmi; jednání zprostředkují USA 

2.12. poslanci Knessetu se v poměru hlasů 61:54 shodli na projednání zákona o 

 rozpuštění parlamentu a odstoupení vlády, která se nemůže shodnout na státním 

 rozpočtu na r. 2021 

22.12. poté, co se koaliční vláda neshodla na státním rozpočtu na r. 2020 a parlament 

 propásl zákonem stanovenou lhůtu pro přijetí rozpočtu, došlo k automatickému 

 rozpuštění Knessetu a svolání nových voleb na 23.3.2021 

 

JAMAJKA 

3.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 63 členy se konaly za volební 

účasti 37,85 % registrovaných voličů 

7.9. předsedou vlády byl znovu zvolen Andrew Michael HOLNESS, který jmenoval 

novou vládu (MZV Kamina Johnson SMITH) 

15.9. novou předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Marisa DALRYMPLE-

PHILIBERT a předsedou Senátu znovu zvolen Thomas TAVARES-FINSON 

 



JAPONSKO 

28.8. premiér Šinzó Abe oznámil svou rezignaci ze zdravotních důvodů; zůstane v 

 úřadě dokud nebude vybrán jeho nástupce v čele vládnoucí Liberálně 

 demokratické strany 

16.9. novým předsedou vlády byl parlamentem zvolen nový předseda Liberálně 

 demokratické strany (od 14.9.) Jošihide SUGA, když pro něj hlasovalo 314 ze 

 462 poslanců dolní a 142 ze 240 poslanců horní komory 

8.11. na ceremoniálu rikkoši no rei byl císařův bratr princ FUMIHITO oficiálně 

 prohlášen následníkem trůnu s titulem korunní princ 

 

JEMEN 

13.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2505 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

UNMHA do 15.7.2020 

25.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2511 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 28.3.2021 

25.3. poté, co USA oznámily omezení své pomoci, válčící strany - vláda prezidenta 

Mansúra a síly vzbouřeneckých šíitských  Houthiů – přistoupily na výzvu OSN  

k uzavření příměří v souvislosti s bojem proti pandemii Covid-19 

8.4. na podporu úsilí OSN zastavit šíření pandemie a ukončit pět let trvající 

občanskou válku vyhlásila nakonec i Saúdskou Arábií vedená koalice okamžité 

čtrnáctidenní příměří v boji proti šíitským rebelům z kmene Houthi 

26.4. poté, co odvolala svůj podpis na mírové dohodě s mezinárodně uznávanou 

vládou z 5.11.2019, vyhlásila Jižní přechodná rada svou svrchovanou 

autonomní správu nad Adenem a dalšími jihojemenskými provinciemi, v nichž 

současně vyhlásila mimořádný stav 

21.6. Jižní přechodní rada obsadila i ostrov Sokotra, sesadila jejího guvernéra Ramzy 

Mahrouse a prohlásila ostrov součástí své autonomní správy v Jižním Jemenu 

14.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2534 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

UNMHA do 15.7.2021 

28.7. v závislosti na příměří s centrální vládou a po dohodě s ní a koalicí, vedenou 

Saúdskou Arábií, o odstranění sporů v boji se vzbouřenci šíitského kmene 

Houthi, rozhodla Jižní přechodná rada suspendovat provolání o autonomní 

samosprávě z 26.4.; dohoda má zajistit Jižnímu Jemenu důstojné zastoupení v 

nové jemenské vládě, jež má být vytvořena do 30 dní 

29.7. prezident Mansúr Hádí pověřil premiéra Maeena Abdula MALIK-a sestavením 

nové vlády 

27.9. znepřátelené strany konfliktu se dohodly na vzájemné výměně tisíce zajatců 

15.10. podle dohody ze Švýcarska, dosažené za zprostředkování OSN v září, začala 

výměna zajatců mezi válčícími stranami konfliktu; za dohledu Mezinárodního 

výboru Červeného kříže má v několika dnech dojít k propuštění a výměně více 

než 600 rebelů z kmene Houthi a 400 příslušníků vládního vojska a jeho 

zahraničních spojenců (výměna dokončena 16.10.) 

18.12. prezident Mansúr Hádí jmenoval novou vládu (MP Maeen Abdul MALIK, 

MZV Ahmad AWAD BIN MUBARAK) 

26.12. slib složila a funkce se ujala nová vláda 

30.12. do Adenu se z emigrace v Saúdské Arábii vrátila nová vláda prezidenta 

Mansúra, vytvořená na základě dohody vládních sil, podporovaných Saúdskou 

Arábií, a milicí loajálních separatistické Jižní přechodné rady (STC), které 

podporují SAE 

 



JIŽNÍ SÚDÁN 

8.2. v Addis Abebě byla zahájena vrcholná jednání obou stran politického konfliktu 

o vytvoření prozatímní vlády národní jednoty do 22.2., jak po vládě i opozici 

požaduje IGAD i mezinárodní společenství; předmětem aktuálního sporu je 

počet členských států, na které bude země rozdělena; zatímco vláda již 

jmenovala 32 guvernérů, opozice chce návrat k původním deseti státům 

16.2. na rozhovorech v Addis Abebě označil vůdce rebelů Riek Machar návrh 

prezidenta Kiira přistoupit na požadavek opozice na redukci členských států na 

deset jako nedostatečný k dohodě o vytvoření prozatímní vlády 

20.2. představitelé vlády a opozice se v Jubě dohodli na vytvoření přechodné vlády 

národní jednoty s tím, že vůdce opozice Riek Machar převezme úřad 

viceprezidenta a jeho přívrženci se objeví v nové vládě 

21.2. prezident Salva Kiir rozpustil svou vládu a odvolal i prvního viceprezidenta 

 Tabana Deng Gai-e, na jehož místo jmenoval Rieka MACHAR-a (slib složil 

 22.2.) 

12.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2514 (2020),kterou prodloužila a rozšířila mandát 

 mise OSN UNMISS do 15.3.2021 

13.3. na slavnostním ceremoniálu v Jubě bylo oznámeno složení nové vlády národní 

 jednoty (MZV Beatrice Khamisa WANI-NOAH), která vzápětí nastoupila do 

 úřadu a ukončila šest let trvající občanskou válku mezi etnickými skupinami 

 Dinka a Nuer 

14.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2519 (2020), kterou souhlasí s prodloužením 

 mandátu mise OSN v hraniční oblasti Abyei UNISFA do 15.11.2020 

29.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2521 (2020) o obnovení embarga na dovoz zbraní a 

 další sankce do 31.5.2021 a prodloužení mandátu panelu expertů dohlížejících 

 na plnění uložených opatření do 1.7.2021 

16.7. změny ve vládě (MZV zůstává) 

12.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2550 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 v hraniční oblasti Abyei UNISFA do 15.5.2021 

17.11. prezident Kiir ukončil 14-denní jednání 518 účastníků Konference národního 

 dialogu, která za bojkotu opozice řešila politické a etnické násilí v zemi; 

 podpořila zavedení prezidentského systému vlády s dvěma viceprezidenty (z 

 toho jedna žena), omezení výkonu funkce prezidenta a guvernérů na dvě 

 funkční období po pěti letech, doporučila zřízení více regionálních států, stejně 

 jako omezení politické dominace některých etnických skupin a spravedlivé 

 rozdělování výnosů přírodního bohatství všem vrstvám společnosti 

 

předseda Prozatímního Národního zákonodárného shromáždění Ubuch UJWOK 

AKUO 

 

JORDÁNSKO 

27.9. předsedou Senátu byl opětovně jmenován Faisal EL-FAYEZ 

3.10. král přijal rezignaci předsedy vlády Omara al-Razzaze 

7.10. král pověřil vytvořením nové vlády Bišera CHASONEH-a /Bisher Khasawneh/ 

12.10. král jmenoval novou vládu (MP Bisher KHASAWNEH, MZV Ayman 

SAFADI) 

10.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 130 členy se konaly za účasti 

 29,88 % registrovaných voličů 

10.12. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Abdul Muneim AL-ODAT 

 



KAMERUN 

9.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 180 členy se konaly za účasti 

 43,79 % oprávněných voličů (v 11 obvodech byly zrušeny) 

25.2. Ústavní soud nařídil na žádost opoziční Sociálnědemokratické fronty opakování 

 regionálních a parlamentních voleb v 11 anglofonních obvodech v 

 Severozápadní a Jihozápadní oblasti, neboť stížnosti opozičních politických 

 stran na jejich  organizaci a průběh 9.2., jakož i bojkot ze strany místních 

 obyvatel, shledal oprávněnými; nové volby musejí proběhnout mezi 20. a 40. 

 dnem od data  rozhodnutí, jak stanoví ústava 

17.3. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Djibril Cavayé YEGUIE 

22.3. odložené parlamentní volby ve zbývajících 11 obvodech  

26.3. předsedou Senátu byl opět zvolen Marcel Niat NJIFENJI 

26.3. vzbouřenecké Síly obrany jižních Kamerunců (Socadef), operující na 

 anglofonním území na západě země, vyhlásily od 29.3. příměří, aby 

 obyvatelstvo  tohoto území mohlo být testováno na Covid-19; hlavní 

 separatistická  skupina Ambazonia Defence Forces však na výzvu  generálního 

 tajemníka  OSN nereagovala a k příměří se nepřipojí 

4.7.  představitel vlády zahájil jednání s předáky rebelů ze západu země o mírovém 

 řešení konfliktu, který již léta sužuje anglofonní Severozápadní a Jihozápadní 

 oblast 

6.12. volby regionálních rad v 10 oblastech mají vést k decentralizaci státní správy, 

 kterou v r. 2019 doporučil tzv. národní dialog, vyvolaný politickou krizí v 

 anglofonních oblastech na západě země 

 

KANADA 

27.1. vláda Justina Trudeaua získala důvěru v hlasování Poslanecké sněmovny 

 poměrem hlasů 181:139 

17.8. premiér Trudeau  provedl změny ve vládě (MZV zůstává) a pozastavil jednání 

 parlamentu do 23.9., kdy bude trůnní řečí zahájeno nové parlamentní období 

 

KARAKALPACKO 

31.7. zemřel prezident a předseda Zákonodárného shromáždění Musa Tažetdinovič 

Erniyazov, úřadujícím prezidentem se stal místopředseda Zákonodárného 

shromáždění Atabek Ilchamovič DAVLETOV 

2.10. novým prezidentem a předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Murat 

Kallimbekovič KAMALOV 

 

KATAR 

28.1. odstoupil premiér šajch Abdullah Ibn Nasser Ibn Khalifa Al Thani; emír 

rezignaci přijal a novým předsedou vlády jmenoval šajcha CHÁLID-a ibn 

Chalífu ibn Abdulazíze al-Sáního /Khalid Ibn Khalifa Ibn Abdul Asis Al Thani/ 

3.11. předsedou Poradní rady byl znovu zvolen Ahmed Bin Abdulláh AL-

MAHMOUD 

  

KAZACHSTÁN 

4.5. předsedou Senátu byl zvolen Maulen Sagatchanuly AŠIMBAJEV 

12.8.  nepřímé parlamentní volby do 17 mandátů Senátu se 49 členy se konaly za 

 účasti 94,13 % celkem 3.069 volitelů z dotčených volebních obvodů 

 



KEŇA 

14.1. změny ve vládě (MZV Raychelle Awour OMAMO) 

5.6. prezident reorganizoval vládu a omezil pravomoci svého zástupce Williama 

 Ruta 

21.9. předseda Nejvyššího soudu David Maraga vyzval prezidenta Kenyattu k 

 rozpuštění parlamentu, který neobsahuje takové zastoupení žen, jaké požaduje 

 ústava, tedy 116 ze 350 

 

KIRIBATI 

14.4. 1. kolo parlamentních voleb do Shromáždění se 46 členy proběhlo za účasti 

 86,8 % registrovaných voličů a rozhodlo o obsazení 23 ze 44 mandátů 

21.4. 2. kolo parlamentních voleb rozhodovalo za účasti 87,9 % voličů o obsazení 

 zbývajících 21 parlamentních křesel 

22.5. předsedkyní Shromáždění byla zvolena Tangariki REETE 

22.5. Shromáždění vybralo stávající hlavu státu Taneti Maamau-a a Banuera Berina-u 

 jako kandidáty do prezidentských voleb, které se uskuteční 22.6. 

22.6. v prezidentských volbách byl za účasti 79,67 % registrovaných voličů znovu 

 zvolen  Taneti MAAMAU s 59,32 % odevzdaných hlasů (inaugurace 24.6.), 

 zatímco Banuera Berina získal jen 40,68 % 

2.7. jmenována nová vláda (funkci ministra zahraničí vykonává prezident) 

 

KOLUMBIE 

30.3. levicová vzbouřenecká Armáda národního osvobození (ELN) vyhlásila od 1.4. 

 jednostranné měsíční příměří jako humanitární gesto při současné pandemii 

 Covid-19, stejně jako vyzvala vládu k obnovení mírových rozhovorů 

15.6. vzbouřenecká skupina Armáda národního osvobození (ELN) ve snaze obnovit 

 mírové rozhovory s vládou propustila šest zajatců, z toho čtyři vojáky 

20.7. nástup nových předsedů Poslanecké sněmovny (Germán Alcides BLANCO 

 ÁLVAREZ) a Senátu (Arturo CHAR CHALJUB), jejichž mandát skončí 

 20.7.2021 

25.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2545 (2020), kterou prodloužila mandát verifikační 

 mise OSN o mírovém procesu do 25.9.2021 

 

KOMI 

2.4. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Sergeje Gaplikova a úřadující 

hlavou republiky jmenoval Vladimira Viktoroviče UJBA-u 

11.-13.9. parlamentní volby do Státní rady se 30 členy proběhly za účasti 30 % 

oprávněných voličů 

11.-13.9. ve volbách hlavy republiky zvítězil Vladimir Viktorovič UJBA se ziskem   

73,18 % odevzdaných hlasů (inaugurace 23.9. ), za ním se umístili Andrej 

Nikitin (10,83 %), Sergej Ponomarjov (5,73 %) a Viktor Betěchtin (5,71 %); 

volební účast dosáhla 30,1 % registrovaných voličů 

24.9. předsedou Státní rady byl zvolen Sergej Anatoljevič USAČOV 

 

KOMORY 

19.1. 1. kolo parlamentních voleb do Svazového shromáždění se 24 členy proběhlo v 

 19 obvodech za volební účasti 62,42 % registrovaných voličů; 2. kolo ve 

 zbývajících pěti obvodech se uskuteční 23.2. 

23.2. ve 2. kole parlamentních voleb byli za účasti 62,80 % registrovaných voličů 

 zvoleni dalších pět poslanců Svazového shromáždění z celkových 24 



3.4. předsedou Svazového shromáždění byl zvolen Abdou MOUSTADROINE 

28.9. jmenována nová vláda (MZV Dhoihir DHOULKAMAL) 

 

KONGO (K) 

28.2. vláda podepsala mírovou dohodu s ozbrojenými milicemi Vlastenecké fronty 

 odporu (FRPI), která bojuje proti vládě na severovýchodě země posledních 

 téměř 20 let a v letech 1999-2003 vedla rebelii v provincii Ituri 

25.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2528 (2020), kterou prodloužila mandát skupiny 

 expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 1.8.2021 

10.12. výsledkem mocenského boje mezi prezidentem Tshisekedim a jeho 

 předchůdcem Kabilou, jejichž přívrženci dosud sedí ve společné vládě, je 

 odvolání předsedkyně Národního shromáždění Jeanine Mabundaové, která je 

 přívržencem bývalého prezidenta 

18.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2556 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 MONUSCO do 20.12.2021 

31.12. prezident Tshisekedi jmenoval Modeste Bahati LUKWEBO do pozice 

 informateura, který má zjistit parlamentní většinu pro sestavení nové vlády 

 

KOREA – JIŽNÍ 

13.1. Národní shromáždění potvrdilo poměrem hlasů 164:109 na funkci předsedu 

 vlády Chung Sye Kyuna 

14.1. premiér Chung Sye Kyun byl formálně jmenován a složením slibu se ujal 

 funkce 

15.4. parlamentní volby do Národního shromáždění se 300 členy se konaly za účasti 

 66,21 % oprávněných voličů 

5.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Byeong Seug Park, jehož mandát 

 skončí 29.5.2022 

4.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

KOREA – SEVERNÍ 

1.1. vůdce Kim Čong-un oznámil, že KLDR ukončila moratorium na jaderné testy 

 raket s dlouhou dráhou letu a vyvíjí novou strategickou zbraň; v dialogu s USA 

 je však země připravena pokračovat, pokud např. zruší embargo 

19.1. poté, co se 18.1. objevily zprávy o odvolání ministra zahraničí Ri Jon-ha z 

 funkce, bylo oficiálně sděleno, že novým MZV byl jmenován Ri Son-kwon /Ri 

 Son Gwon/ 

30.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2515 (2020), která prodlužuje mandát mise 

 pozorovatelů  OSN nad dodržováním sankcí v oblasti vyzbrojování jadernými 

 zbraněmi do 30.4.2021 

9.6. s okamžitou platností přerušila vláda veškeré oficiální komunikace s Jižní 

 Koreou, která obnovila rozšiřování štvavých letáků odpadlických skupin nad 

 územím KLDR; 15.6. jednostranně zrušila styčný úřad na území KLDR 

13.8. novým předsedou rady ministrů byl jmenován Kim Tok-hun 

 

KORSIKA 

3.2. prefektem Corse-du-Sud jmenován Franck ROBINE, který ve funkci zůstal do 

 22.7. 

19.8. novým prefektem departmentu Corse-du-Sud jmenován Pascal LELARGE 

 



KOSOVO 

20.1. na funkci předsedy vlády byl navržen Albin KURTI 

3.2. předsedkyní Shromáždění byla zvolena Vjosa OSMANI-SADRIU 

3.2. parlament schválil 66 hlasy ze 120 možných vládu premiéra Kurtiho (MZV 

 Glauk KONJUFCA) 

25.3. parlament vyslovil poměrem hlasů 82:32 hlasů nedůvěru vládě premiéra 

 Kurtiho poté, co poslanci menší vládní strany Demokratická liga (LDK) 

 kritizovali přístup vlády k boji s koronavirovou pandemií a s tím spojené 

 odvolání jejich ministra vnitra Agima Veliu 18.3. 

2.4. prezident požádal předsedu nejsilnější vládní strany Vetëvendosje Albina 

 Kurtiho, aby navrhl novou osobu na funkci předsedy vlády; Kurti nereagoval, 

 stejně jako na opakované prezidentovy žádosti z 10., 15. a 17.4. 

22.4. prezident oznámil Kurtimu, že vzal na vědomí, že Kurti odmítá využít svého 

 ústavního práva na navržení kandidáta na úřad předsedy vlády 

23.4.  prezident předal mandát na sestavení vlády Demokratické lize Kosova, která 

 svým kandidátem na funkci premiéra nominovala Avdullaha Hotiho, kterého do 

 funkce navrhl parlamentu i prezident Thaçi 30.4. 

1.5.  Ústavní soud zrušil dekret prezidenta o jmenování Avdullaha Hotiho předsedou 

 vlády 

29.5. Ústavní soud odvolal své rozhodnutí z 1.5. a potvrdil, že prezidentský dekret o 

 jmenování Avdullaha Hotiho předsedou vlády je v souladu s ústavou 

3.6. Shromáždění zvolilo poměrem hlasů 61:24 novým předsedou vlády Avdullaha 

 HOTI-ho a schválilo členy jeho vlády (MZV Meliza HARADINAJ) 

24.6. zvláštní prokurátor Mezinárodního soudního dvora v Haagu obvinil prezidenta 

 Thaçiho z válečných zločinů, včetně téměř sta vražd 

16.7. předseda vlády a srbský prezident obnovili pod záštitou EU rozhovory o 

 normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem, přerušené v r. 2018; dohodli se 

 na pokračování dialogu o pohřešovaných a vysídleným z obou stran na 

 technické úrovni a na dalším setkání v září, kdy se má jednat o majetkovém 

 vyrovnání 

28.9. speciální tribunál pro válečné zločiny v Kosovu v letech 1998-1999 zahájil v 

 Haagu prvním slyšením svou činnost (zřízen byl v r. 2015) 

 5.11. v souvislosti s obviněním z válečných zločinů rezignoval prezident Hashim 

 Thaçi, úřadujícím prezidentem se stala předsedkyně Shromáždění Kosova 

 Vjosa  OSMANI-SADRIU 

21.12. Ústavní soud anuloval volbu vlády premiéra Hotiho Shromážděním 3.6. 

 

KOSTARIKA 

31.1. s účinností od 3.2. byl novým ministrem zahraničí jmenován Rodolfo SOLANO 

 QUIRÓS 

1.5. funkci předsedy Zákonodárného shromáždění na období do 30.4.2021 převzal 

 Eduardo Newton CRUICKSHANK SMITH 

 

KUVAJT 

16.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

18.7. korunní princ šajch Nawaf al-Ahmed al-Džábir as-Sabah převzal dočasně část 

pravomocí emíra šajcha Sabaha IV. al-Ahmed al-Džábir as-Sabaha, který byl 

hospitalizován k rutinnímu lékařskému vyšetření 

29.9. zemřel emír šajch Sabah al-Ahmad al-Džábir al-Sabah, jeho nástupcem, 16. 

vládcem a 6. emírem se stal jeho nevlastní bratr a dosavadní korunní princ šajch 



NAUÁF al-Ahmad al-Džábir al-Sabah /Shaikh Nawaf al-Ahmed Al-Jaber as-

Sabah/, inaugurován 30.9. 

6.10. předseda vlády šajch Sabah al-Chálid al-Hamád as-Sabah předložil demisi své 

vlády novému emírovi; ten jej však požádal, aby vláda pokračovala ve výkonu 

svých povinností 

5.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 50 členy se konaly za účasti 

35,84 % registrovaných voličů 

6.12. v souladu s ústavou podala vláda demisi, pokračuje však na přechodné bázi 

8.12. emír jmenoval předsedou vlády znovu šajcha SABAH-a al-Chálid al-Hamád as-

Sabah 

14.12. jmenována nová vláda (MZV šajch AHMED Násir al-Muhammad as-Sabah 

/Shaikh Ahmad Nasser Al Muhammad Al Sabah/), která se ujala funkce téhož 

dne 

15.12. ustavující schůze Národního shromáždění zvolila předsedou opět Marzúka Alí 

Mohammeda AL-GHANÍM-a 

 

KYPR 

30.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2506 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

UNFICYP do 31.7.2020 

24.6. změny ve vládě (MZV zůstává) 

28.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2537 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

UNFICYP do 31.1.2021 

23.10. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Adamos ADAMOU 

 

KYRGYZSTÁN 

15.6. odstoupil předseda vlády Muchammetkaly Abulgazijev 

16.6. prezident přijal demisi premiéra Abulgazijeva a na doporučení jmenoval jeho 

 nástupcem do říjnových parlamentních voleb dosavadního prvního 

 místopředsedu vláda Kubatbeka Ajylčieviče Boronova 

17.6. Nejvyšší rada schválila poměrem hlasů 105:2 do funkce předsedy vlády 

 Kubatbeka Ajylči-uulu BORONOV-a, jakož i členy nové vlády (MZV Čingiz 

 Azamat-uulu AJDARBEKOV), které vzápětí prezident jmenoval do úřadu 

4.10. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 120 členy proběhly za volební účasti 

 56,5 % 

5.10. poté, co protestující veřejnost obvinila vládu ze zfalšování parlamentních voleb, 

 uložil prezident Žeenbekov Ústřední volební komisi, aby stížnosti opozice 

 prošetřila a v případě, že jsou oprávněné, aby volby anulovala  

6.10. pod nátlakem násilných protestů, při nichž demonstranti obsadili mj. budovu 

 parlamentu a úřad prezidenta, anulovala Ústřední volební komise výsledky 

 parlamentních voleb 

6.10. vzápětí po zrušení výsledků voleb odstoupil premiér Kubatbek Boronov; na 

 mimořádném zasedání Nejvyšší rady za účasti 62 poslanců byla demise přijata a 

 úřadujícím předsedou vlády zvolen 35 hlasy opoziční politik Sadyr 

 Nurgožojevič ŽAPAROV, osvobozený 5.10. protestujícími z vězení 

6.10. novým předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Myktybek Jusupovič 

 ABDYLDAJEV 

7.10. další opoziční blok, tzv. Rada koordinace lidu, prohlásila novým předsedou 

 vlády Tileka TOKTOGAZIJEV-a z jiné opoziční politické strany, poražené ve 

 volbách 



8.10. prezident Žeenbekov oznámil, že je připraven odstoupit, jakmile bude moci 

 jmenovat novou vládu 

9.10. prezident podepsal demisi premiéra Boronova a rozpustil jeho vládu; čtyři 

 opoziční strany se shodly na nominaci Omurbeka Toktoguloviče BABANOV-a 

 na úřad předsedy vlády 

9.10. prezident vyhlásil výjimečný stav od 9.10. do 21.10. 

10.10. prezident zbavil K. A.  Boronova funkce předsedy vlády, jeho první náměstek 

 Almazbek Baatyrbekovič BAATYRBEK se stal úřadujícím premiérem; 

 Nejvyšší rada téhož dne potvrdila ve funkci premiéra S. N. Žaparova a schválila 

 i složení jeho vlády 

13.10. prezident vetoval rezoluci Nejvyšší rady z 10.10. o potvrzení Sadyra Žaparova 

 předsedou vlády, protože její legitimnost je zpochybňována; současně odmítl 

 potvrdit volbu Žaparova předsedou vlády a vyzval Nejvyšší radu, aby hlasovala 

 znovu o svém kandidátovi, tentokrát za dodržení požadovaných podmínek 

13.10. novým předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Kanatbek Kedejkanovič ISAJEV 

14.10. v opakovaném hlasování zvolila Nejvyšší rada novým předsedou vlády znovu 

 Sadyra Nurgožojeviče ŽAPAROV-a, které prezident následně v úřadu potvrdil, 

 stejně jako jeho novou vládu (MZV Ruslan Ajtbajevič KAZAKBAJEV) 

15.10. na nátlak vlády a protestující veřejnosti odstoupil z funkce prezident Sooronbaj 

 Žeenbekov „aby zabránil krveprolití“; úřad prezidenta by měl podle ústavy 

 převzít předseda Nejvyšší rady, ale i toho vyzval odstupující prezident k 

 rezignaci 

15.10. protože předseda Nejvyšší rady Isajev údajně odmítl dočasně převzít úřad 

 prezidenta jak požaduje ústava, prohlásil se úřadujícím prezidentem předseda 

 vlády Žaparov 

16.10. parlament formálně přijal Žeenbekovu demisi a Sadyr Nurgožojevič 

ŽAPAROV  se stal úřadujícím prezidentem 

4.11. novým předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Talant Turdumamatovič 

 MAMYTOV 

14.11. Sadyr Žaparov odstoupil z funkce předsedy vlády a úřadujícího prezidenta, aby 

 mohl kandidovat v nadcházejících prezidentských volbách; úřadujícím 

 prezidentem se stal předseda Nejvyšší rady Talant Turdumamatovič 

 MAMYTOV a úřadujícím předsedou vlády dosavadní první místopředseda 

 Artem Eduardovič NOVIKOV 

 

LESOTHO 

16.1. premiér Thomas Thabane oznámil svůj záměr 21.1. odstoupit z funkce, což 

 však neučinil 

20.2. poté, co jej policie obvinila z vraždy jeho bývalé ženy Lipolelo Thabane v r. 

 2017, oznámil premiér Thabane, že s ohledem na svůj vysoký věk (80 let) 

 odstoupí v červenci z funkce 

24.2. premiér Thabane byl předvolán před soud, aby se obhajoval proti obvinění z 

 vraždy své ženy; vzápětí se odvolal k Vrchnímu soudu, aby posoudil jeho 

 imunitu z hlediska možnosti být souzen, je-li stále ve funkci 

17.4. Ústavní soud zrušil rozhodnutí premiéra pozastavit činnost parlamentu ve snaze 

 zabránit jeho sesazení pro účast na vraždě jeho bývalé manželky v r. 2017; v 

 reakci na rozsudek premiér vyslal 18.4. do ulic vojsko 

20.4. za zprostředkování JAR schválila vláda okamžitou rezignaci svého předsedy 

 Thabaneho za podmínky, že bude ukončeno jeho vyšetřování a tak umožněn 



 důstojný a bezpečný odchod z úřadu; oznámil to místopředseda vlády Monyane 

 Moleleki 

7.5. král Leetsie III. schválil nařízení, které zabraňuje premiérovi Thabanemu 

 rozpustit parlament a vypsat nové volby v případě, že mu parlament vysloví 

 nedůvěru; ve snaze zabránit vyslovení nedůvěry Thabane přislíbil odstoupit 

 29.5.  místo původního 31.7., což se mu vyplatilo, když 8.5. se pro vyslovení 

 nedůvěry vyslovilo 59 poslanců, ačkoliv zákon požaduje minimálně 61 hlasů 

11.5. podle předsedy parlamentu se rozpadla koaliční vláda premiéra Thabaneho, 

 který musí do 22.5. odstoupit 

12.5. nová koalice nominovala na úřad předsedy vlády Moeketsi MAJORO-a 

19.5. z funkce formálně odstoupil předseda vlády Thabane 

20.5. král potvrdil nominaci Moeketsi Majora na úřad předsedy vlády; ten se také 

 vzápětí složením slibu funkce ujal 

21.5. oznámeno složení nové vlády (MZV ´Matsepo RAMAKOAE) 

 

LIBANON 

21.1. prezident jmenoval přechodnou vládu (MP prof. Hassan DIAB, MZV Nassif 

 HITTI) 

11.2. poměrem hlasů 63:20 při 44 abstencích vyslovilo Národní shromáždění důvěru 

 nové vládě 

3.8. odstoupil ministr zahraničí Nassif Hitti, jeho nástupcem byl jmenován Charbel 

 WEHBE 

10.8. premiér Hasan Dijáb oznámil demisi vlády, kterou již třetí den požadovali 

 demonstranti v ulicích, protestující proti korupci a zneužití moci; prezident Aún 

 požádal vládu, aby jako přechodná řídila zemi do zformování nového kabinetu 

28.8. RB OSN přijala rezoluci č. 2539 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 UNIFIL do 31.8.2021 

31.8. prezident jmenoval na návrh parlamentu novým premiérem Mustafu ADÍB-a 

 /Mustapha Adib/ a pověřil jej sestavením nové vlády 

25.9. designovaný premiér Mustafa Adíb se vzdal pokusu o sestavení nové vlády a 

 podal svou rezignaci prezidentu Aúnovi 

14.10. podle oznámení OSN zahájily Libanon a Izrael v zájmu těžby zemního plynu z 

 pobřežního šelfu nepřímé jednání o ukončení sporu o námořní hranici mezi 

 oběma zeměmi; jednání zprostředkují USA 

22.10. politické strany se dohodly na novém předsedovi vlády Saadu Harírímu poté, co 

 jej potvrdilo 65 ze 128 členů Národního shromáždění; prezident Aún jej 

 jmenoval premiérem ještě týž den 

 

LIBÉRIE 

27.7. odstoupil ministr zahraničí Gbehzohngar Milton Findley, který chce kandidovat 

 do Senátu 

28.7. prezident Weah přijal Findleyho demisi, úřadujícím ministrem zahraničí se stal 

 Henry Boimah FAHNBULLEH 

3.9. na úřad ministra zahraničí byl navržen Dee-Maxwell Kemayah, kterého 29.9. 

 schválil do funkce Senát 

6.10. úřad ministra zahraničí nastoupil Dee-Maxwell Saah KEMAYAH, Sr. 

19.11. Nejvyšší soud vyhověl žádosti opozice o odložení termínu referenda o 

 ústavních změnách, které mají přinést mj. zkrácení funkčního období prezidenta 

 ze šesti na pět let a senátorů z devíti na sedm roků, stejně jako možnost dvojího 



 občanství, až po důkladné osvětlovací kampani v médiích; původní termín 

 referenda byl 8.12. 

8.12. referendum o zkrácení mandátu prezidenta ze šesti na pět let a možnosti 

 dvojího občanství pro občany Libérie 

8.12. parlamentní volby do poloviny Senátu se 30 členy proběhly za účasti 37,36 % 

 registrovaných voličů 

 

LIBYE 

11.1. za zprostředkování prezidentů Ruska a Turecka bylo dohodnuto příměří mezi 

 vojsky mezinárodně uznávané Vlády národní dohody F. Sarrádže a Libyjskou 

 národní armádou generála Haftára, které započalo 12.1. 

13.1. setkání generála Haftára a Faíze Mustafy Sarrádže o ukončení bojů v Moskvě 

 nepřineslo výsledky, když Haftár na rozdíl od premiéra odmítl podepsat 

 společnou dohodu, navrženou Ruskem a Tureckem  

17.1. na jednání s řeckým ministrem zahraničí Nikosem Dendiasem generál Chalífa 

 Haftár připustil, že bude dodržovat dohodu s premiérem Sarrádžem o ukončení 

 bojů, aniž ji zatím podepsal 

19.1. v Berlíně se za účasti 16 zemí, vč. OSN, AU, EU, Turecka a Ruska, konala 

 mezinárodní konference o ukončení občanské války v Libyi, které se zúčastnili i 

 předseda vlády Sarrádž a velitel LNA Haftár; světoví lídři se shodli na 

 prosazení příměří, na nezasahování do probíhající války, vč. podpory jejích 

 jednotlivých stran, jakož se i vyslovili pro pokračování embarga na dovoz 

 zbraní do země a jeho účinnější kontrole (závěry konference musí nyní podpořit 

 i RB OSN) 

3.2. v Ženevě bylo zahájeno další kolo jednání vojenských expertů obou válčících 

 stran o trvalém příměří 

11.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2509 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

 expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 15.5.2021 

17.2. EU se dohodla na vyslání mise speciálních námořních a leteckých jednotek, 

 které budou dohlížet na dodržování zbrojního embarga OSN 

19.2. mírové rozhovory v Ženevě byly přerušeny, když se z nich stáhla OSN 

 podporovaná vláda premiéra Sarrádže pod záminkou leteckých útoků 

 protistrany na Tripolis 

27.4. polní maršál Chalífa Haftár prohlásil OSN zprostředkovanou dohodu ze 

 Schirátu z r. 2015 o sjednocen země pod tzv. Vládou národní jednoty za 

 neplatnou a oznámil, že vrchní velení ozbrojených sil Libyjské národní armády 

 přebírá vládu  nad zemí pod Sněmovnou reprezentantů, sídlící v Tobrúku; 

 současně oznámil, že neuznává mezinárodně uznanou vládu Fáíze Sarrádže, 

 sídlící v Trupolisu, jako partnera k jednání 

1.5. zatímco jednotky Libyjské národní armády maršála Haftára přerušily veškeré 

 své vojenské operace do konce ramadánu, Sarrádžova mezinárodně uznávaná 

 vláda oznámila, že její armáda bude ve svých operacích pokračovat  

2.6. podle misel UNSMIL se obě bojující strany dohodly na obnovení rozhovorů o 

 příměří; 4.6. však nadvládu nad Tripolisem po dvou letech obléhání Libyjskou 

 národní armádou obnovila Sarrádžova vláda 

5.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2526 (2020), kterou prodloužila zbrojní embargo o 

 dalších 12 měsíců do 4.6.2021 

6.6. egyptský prezident přišel s jednostrannou mírovou iniciativou, kterou již 

 podpořil vzbouřenecký maršál Haftár a která spočívá v okamžitém příměří od 

 8.6. a v jednání o uskutečnění parlamentních voleb; 8.6. iniciativu podpořily jak 



 Turecko na straně OSN uznávané vlády premiéra Sarrádže, tak Rusko, které 

 spolu s Egyptem stojí za Haftárem 

20.7. egyptský parlament schválil umístění egyptských vojsk za západní hranicí v 

 Libyi, aby na pozvání libyjských úřadů podporovaných Libyjskou národní 

 armádou maršála Chalífy Haftára pomohla v boji proti teroristům a kriminálním 

 živlům 

21.8. mezinárodně uznaná vláda národní dohody oznámila uzavření příměří se silami 

 vzbouřeneckého generála Haftára, kterému se nepodařilo dobýt Tripolis poté, co 

 Turecko zesílilo vojenské akce na podporu vládnímu vojsku; jednostranné 

 příměří přivítal i předseda Rady zástupců, sídlící ve východolibyjském 

Tobrúku,   Akíla Sálih, kterého Haftár podporuje 

24.8. Libyjská národní armáda generála Chalífy Haftára odmítla jednostranné příměří 

 z 21.8. a trvá na své připravenosti odpovědět na jakýkoliv útok 

28.8. změny ve vládě premiéra Sarrádže (MZV zůstává)  

7.9. v Maroku byly patronátem ministerstva zahraničí zahájeny přímé rozhovory 

 obou administrativ země o ukončení politické krize v Libyi 

13.9. demisi podal předseda vlády sídlící v Tobrúku Abdullah al-Thani 

15.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2542 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 UNSMIL do 15.9.2021 

16.9. předseda tripoliské prezidentské rady a vlády Faíz Sarrádž nabídl předání moci 

 do konce října novému výkonnému orgánu, na kterém se shodnou účastníci 

 mírových jednání v Maroku, resp. tzv. výbor pro dialog, který se má shodnout 

 na nové prezidentské radě a premiérovi nové vlády 

19.10. v Ženevě bylo pod patronátem OSN další kolo jednání o mírovém řešení 

 konfliktu, zejm. o propuštění zajatců a rozpuštění nepravidelných ozbrojených 

 milicí 

23.10. zvláštní velvyslankyně OSN Stephanie Williamsová potvrdila, že jednání v 

 Ženevě byla zakončena podpisem dohody o trvalém příměří 

26.10. pod patronátem OSN bylo zahájeno virtuální jednání 75 účastníků tzv. Fóra 

 libyjského politického dialogu ze všech oblastí a společenských vrstev země za 

 účelem přípravy všeobecných voleb; 9.11. pak v Tunisu začnou přímá jednání 

 Fóra 

30.10. předseda Prezidentské rady a vlády Faíz Sarrádž s ohledem na probíhající 

 jednání s opozicí odvolal své rozhodnutí ze 16.9. rezignovat k 31.10.2020 

9.11. v Tunisu se sešlo 75 delegátů tzv. Fóra libyjského politického dialogu k jednání 

 o mírovém urovnání vnitropolitické krize 

11.11. představitelka OSN Williamsová oznámila dosažení dohody o vypsání 

 prezidentských a parlamentních voleb do 18 měsíců 

15.11. jednání Fóra libyjského politické dialogu v Tunisu skončilo, aniž se jednalo o 

 složení přechodné vlády a Prozatímní prezidentské rady; do týdne se mají 

 všechny strany dialogu shodnout na mechanizmu fungování přechodných 

 orgánů a dále pokračovat v jednání podle dohodnutého harmonogramu 

 

LITVA 

11.10. I. kolo parlamentních voleb do Sejmu se 141 členy, ve kterém bylo za účasti 

 47,52 % registrovaných voličů zvoleno 70 poslanců z celostátní kandidátky 

 poměrným zastoupením a 3 poslanci v 1. kole v jednomandátových obvodech s 

 většinovým systémem 



25.10. II. kolo parlamentních voleb, ve kterém bylo ve 2. kole zvoleno 68 poslanců v 

 jednomandátových obvodech s většinovým dvoukolovým systémem, proběhlo 

 za volební účasti 38,96 % 

13.11. novou předsedkyní Sejmu byla zvolena Viktorija ČMILYTÉ-NIELSEN 

19.11. prezident nominoval na funkci předsedkyně vlády Ingridu SIMONYTE 

24.11. poměrem hlasů 62:10 při 41 abstencích schválil Sejm novou předsedkyní vlády 

 I. Simonyte 

25.11. prezident jmenoval novou vládu (MP Ingrida SIMONYTE, MZV Gabrielius 

 LANDSBERGIS) 

7.12. prezident potvrdil složení vlády premiérky Simonyte 

 

MACAU 

22.5. na právě zahájeném zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců 

navrhla vláda přijetí rezoluce o uplatnění zákona o národní bezpečnosti nad 

zvláštními oblastmi Hongkong a Macao v zájmu zachování bezpečnosti, klidu a 

pořádku, boje proti terorismu a vytvoření fungujícího a současně prosaditelného 

právního systému na celém území ČLR  

28.5. poměrem hlasů 2878:1 při 6 abstencích schválil parlament bezpečnostní 

legislativu pro zvláštní oblasti ČLR 

 

MADAGASKAR 

29.1. změny ve vládě (MZV Djacoba Liva TEHINDRAZANARIVELO) 

11.12. nepřímé parlamentní volby do redukovaného Senátu s 18 členy sborem volitelů, 

 tvořeným 12.465 radních a starostů 

 

MAĎARSKO 

30.3. kvůli ohrožení země pandemií Covid-19 prosadila vláda Fideszu v Národním 

 shromáždění poměrem hlasů 137:53 ústavní změnu po dobu nouzového stavu, 

 která umožňuje vládě vydávat dekrety a vládnout bez parlamentu, jakož i 

 omezuje svobodu slova 

2.6. Národní shromáždění zrušilo s účinností od 20.6. platnost mimořádných 

pravomocí vlády, která za tu dobu vydala 104 dekrety 

16.6. Národní shromáždění jednomyslně ukončilo nouzový stav, spojený s 

mimořádnými pravomocemi vlády 

 

MALAJSIE 

24.2. předseda vlády Tun Mahathir bin Mohammad odstoupil z funkce a jeho demisi 

 panovník Malajsie přijal s tím, aby úřad vykonával do sestavení vlády nové 

29.2. král jmenoval novým předsedou vlády Tan Sri Mihyiddina YASSIN-a z bývalé 

 vládnoucí strany UMNO 

9.3. jmenována nová vláda (MZV Datuk Seri Hishammuddin HUSSEIN), která se 

 funkce ujala 10.3. 

23.6. uvolnila se funkce předsedy Senátu 

13.7. předsedou Sněmovny reprezentantů byl zvolen Datuk Azhar Azizan HARUN 

2.9. předsedou Senátu byl jmenován Tan Sri Dato´ Seri Utama Dr. Rais YATIM 

 

MALAWI 

3.2. Ústavní soud anuloval výsledky prezidentských voleb z 21.5.2019 jako 

zmanipulovaných a nařídil jejich opakování do 150 dní 



4.2. prezident Mutharika se odvolal k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Ústavního 

soudu o zrušení prezidentských voleb z května 2019 

7.2. také ústřední volební komise se odvolala proti rozhodnutí Ústavního soudu o 

zrušení výsledků prezidentských voleb 

13.2. Nejvyšší soud odmítl stížnost prezidenta a volební komise proti anulování 

výsledků posledních prezidentských voleb a jejich opakování 

25.2. parlament rozhodl o svolání nových prezidentských voleb dne 19.5. a přijal 

aktualizaci volebního zákona upravující podmínky pro konání příp. druhého 

kola voleb  

13.3. prezident Mutharika rozpustil vládu a převzal pravomoci všech ministrů 

17.3. prezident odmítl ratifikovat změny volebního zákona, které byly schváleny 

Národním shromážděním, aby umožnily opakování prezidentských voleb, jež 

nařídil Ústavní soud 

18.3. prezident odvolal velitele ozbrojených sil generála Vincenta Nundweho a tak 

dále zvýšil napětí před nařízenými novými volbami; novým velitelem jmenoval 

generála Petera NAMATHANGA-u 

19.3. jmenována nová vláda (MZV Kondwani NANKHUMWA) 

23.3. volební komise oznámila, že nové prezidentské volby se uskuteční 2.7. 

8.5. Nejvyšší soud nevyhověl odvolání prezidenta Muthariky a potvrdil  zneplatnění 

 výsledků prezidentských voleb z r. 2019, které 3.2. anuloval Ústavní soud; soud 

 rovněž namítl, že 150 dní přechodného období od únorového rozsudku 

 Ústavního soudu do opakování voleb 2.7. je neúměrně dlouhé. Soud současně 

 potvrdil, že ke zvolení bude kandidát na úřad prezidenta potřebovat získat 

 alespoň 50 % odevzdaných hlasů + 1. 

13.5. předsedkyně Národní volební komise Jane Ansah oznámila, že opakované 

 prezidentské volby se nemohou konat 2.7., jak bylo původně oznámeno a jak ve 

 svém rozsudku kritizuje Nejvyšší soud 

11.6. nově ustavená volební komise potvrdila, že opakované prezidentské volby se 

 uskuteční 23.6.2020 

23.6. v opakovaných prezidentských volbách byl do čela státu zvolen Dr. Lazarus Mc 

 Carthy CHAKWERA s 59,34 % odevzdaných hlasů (nástup do funkce 28.6., 

 inaugurace 6.7.), za ním skončili Dr. Arthur Peter Mutharika (39,92 %) a Peter 

 Kuwani (0,74 %); volební účast dosáhla 64,81 % registrovaných voličů  

8.7. jmenována nová vláda (MZV Eisenhower MKAKA) 

1.9. prezident Chakwera znovu jmenoval velitelem sil obrany generála Vincenta 

 NUNDWE-ho, kterého odvolal jeho předchůdce, protože jeho vojáci 

 podporovali protestující proti zfalšovaným volbám 

4.9. prezident Chakwera slíbil zřízení Komise pravdy a smíření a plně nezávislého 

 Antikorupčního úřadu, které mají přispět ke sjednocení národa 

 

MALI 

10.2. prezident Ibrahim Boubacar Keita oznámil, že úřady jsou připraveny jednat s 

 džihádistickými rebely v důvěře v ukončení povstání a krveprolití  v centrálních 

 a severních oblastech země 

9.3. islamistická skupina Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) oznámila 

 připravenost jednat s vládou o míru, pokud zemi opustí francouzské jednotky 

29.3. první kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 147 členy 

 proběhlo za volební účasti 35,7 % a rozhodlo o obsazení pouze 17 mandátů; 

 2. kolo, ve kterém bude zvoleno 130 ze 147 poslanců, se bude konat 19.4.  



19.4. za účasti 35,3 % oprávněných voličů proběhlo 2. kolo parlamentních voleb do 

 Národního shromáždění; ústavní soud však následně zrušil mandát 31 

 poslancům, jejichž zvolení bylo shledáno protizákonným 

11.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Moussa TIMBINÉ 

11.6. v souladu s ústavou odstoupila vláda Boubou CISSÉ-ho, který však byl vzápětí 

 znovu jmenován premiérem a pověřen sestavením nového kabinetu 

29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2531 (2020), kterou prodloužila a rozšířila mandát 

 mise OSN MINUSMA do 30.6.2021 

11.7. po dlouhotrvajících protivládních protestech a tlaku veřejnosti na jeho 

 odstoupení rozpustil prezident Kéita ústavní soud, který zvrátil prozatímní 

 výsledky parlamentních voleb v březnu t.r. 

16.7. delegace regionálního uskupení ECOWAS zahájila jednání v Bamaku s 

prezidentem, premiérem a vlivným imámem Mahmoudem Dicko, jakož i 

opozicí a společenskými organizacemi o řešení krize v zemi 

21.7. vedoucí delegace ECOWAS na jednání o řešení politické krize Goodluck 

Jonathan oznámil, že uskupení nebude podporovat požadavek opozice na 

odchod prezidenta Kéïty z funkce; opoziční strany na druhé straně odmítají 

doporučení ECOWAS sestavit vládu národní jednoty a rekonstrukci ústavního 

soudu, který zvrátil výsledek parlamentních voleb v březnu t.r. 

24.7. rozhovory pěti prezidentů zemí ECOWAS (Niger, Nigérie, Senegal, Ghana a 

Pobřeží slonoviny) s představiteli opozice o ukončení politické krize skončily 

bez dohody mezi vládou a opozicí, kterou ECOWAS zprostředkoval 

27.7. jmenována nová krizová vláda o sedmi členech (MP Boubou CISSÉ, MZV 

Tiébilé DRAMÉ) s tím, že o její doplnění se na žádost ECOWAS jedná s 

politickou opozicí 

30.7. 31 poslanců vládní strany, jejichž volbu označil za nelegální Ústavní soud, 

odmítlo rezignovat na svůj mandát, jak je vyzývá ECOWAS, který se snaží 

vyřešit vnitropolitickou krizi v zemi a vyjednat vládu národní jednoty 

10.8. slib složilo devět nových členů Ústavního soudu, kteří byli jmenováni minulý 

týden (po třech prezidentem, předsedou parlamentu a Radou soudců), aby byla 

ukončena politická krize v zemi jak navrhl regionální blok ECOWAS 

18.8. vzbouřenečtí vojáci obsadili vojenskou základnu Kati u Bamaka, na kterou 

umístili přední funkcionáře státu, a zformovali Národní výbor pro záchranu lidu 

19.8. poté, co je 18.8. zajali vzbouřenci vedení zástupcem velitele základny Kati 

plukovníkem Malickem Diawem a plukovníkem Sadio Camarou, odstoupili z 

funkce prezident Ibrahim Boubacar Kéïta a předseda vlády Boubou Cissé, kteří 

současně rozpustili vládu a Národní shromáždění; OSN, AU, Francie a 

ECOWAS, které prosazují pokojné řešení krize, proti jejich zatčení 

protestovaly a žádají jejich propuštění (Keïta byl propuštěn 27.8.) 

19.8. předsedou Národního výboru pro záchranu lidu (Comité National pour 

Salvation du Peuple, CNSP) byl ustaven plukovník Assimi GOITA, 

místopředsedou plukovník Malick Diaw a mluvčím plukovník Ismaël Wagué; 

dalšími členy výboru jsou plukovník Sadio Camara a plukovník Modibo Coné 

19.8. Národní výbor pro záchranu lidu přislíbil ustavení přechodné vlády a brzké 

vypsání nových voleb; současně vyhlásil mimořádný stav a zákaz vycházení 

20.8. zatímco ECOWAS žádá návrat prezidenta Keïty do úřadu, CNSP navrhuje 

jmenování dočasného prezidenta z řad opozice či ozbrojených sil 

24.8. po prvním dnu jednání v Bamaku oznámila delegace ECOWAS dohodu s 

vojenskou juntou o obnově civilní správy země; jednání však skončila bez 

dohody o ustavení prozatímní vlády 



27.8. regionální hnutí ECOWAS, které vyloučilo Mali ze svých řad, připustilo na 

dobu maximálně 12 měsíců existenci přechodné vlády do řádných 

parlamentních voleb, vedenou civilistou nebo vysloužilým důstojníkem 

ozbrojených sil; vojenská junta chce zůstat u moci tři roky 

27.8. předseda Národního výboru pro záchranu lidu plukovník Assimi GOITA byl 

prohlášen hlavou státu 

31.8. RB OSN přijala rezoluci č. 2541 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 30.9.2021 

10.9. v Bamaku zahájeny třídenní konzultace vojenské junty, opozičních politických 

stran a islámského vedení o ustavení prozatímní vlády v zemi 

12.9. podle mluvčího vojenské rady Moussy Camary souhlasí vojenská vláda se 

zřízením prozatímního parlamentu a prozatímní vlády na období 18 měsíců do 

uspořádání voleb; politická opozice sdružená v koalici M5-RFP však 13.9. 

výsledek třídenního jednání – prozatímní ústavu - odmítla  

21.9. v rámci jednání o ustavení prozatímní vlády byl prozatímním prezidentem 

jmenován Ba N´DAOU /Bah Ndaw/, zatímco předseda vojenského výboru 

plukovník Assimi GOITA se stal viceprezidentem (inaugurace 25.9.) 

27.9. prozatímní prezident jmenoval předsedou nové prozatímní vlády Moctara 

OUANE (úřad nastoupil 28.9.) 

5.10. prozatímní prezident jmenoval 25 členů prozatímní vlády (MP Moctar 

OUANE, MZV Zeïni MOULAYE) 

6.10. vzápětí po jmenování prozatímní vlády zrušilo regionální společenství 

ECOWAS sankce, které na zemi zavedlo po svržení prezidenta Keity v srpnu 

9.10. Rada míru a bezpečnosti AU zrušila pozastavení členství země po vojenském 

převratu v srpnu t.r. 

5.12. předsedou prozatímního zákonodárného orgánu, tzv. Národní prozatímní rady 

(Conseil national de transition) se 121 členy, byl zvolen plukovník Malick 

DIAW, příslušník Hnutí 5. června, které 18.8. svrhlo prezidenta Keïtu 

 

MALTA 

12.1. Labouristická strana zvolila svým novým předsedou a premiérem země Roberta 

ABELA-u, který svůj úřad nastoupil 13.1. 

15.1. slib složila nová vláda, jmenovaná 13.1. (MZV Evarist BARTOLO) 

21.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

MAN 

12.3. nepřímé parlamentní volby čtyř členů Zákonodárné rady Sněmovnou klíčů na 

období do 25.2.2025  (předseda Stephen Charles RODAN) 

 

MAROKO 

10.12. americký prezident oznámil normalizaci vztahů mezi Marokem a Izraelem za 

 americké uznání svrchovanosti nad Západní Saharou v rozporu s usneseními 

 OSN a AU 

 

MARSHALLOVY OSTROVY 

6.1. předsedou parlamentu byl opět zvolen Kenneth KEDI 

6.1. parlament Nitijela zvolil novým prezidentem Davida KABUA-u, pro kterého 

 hlasovalo 20 poslanců, zatímco dosavadní prezidentku Hildu Cathy Heineovou 

 podpořilo jenom 12 poslanců; jeden poslanec abstenoval 

13.1. inaugurace nového prezidenta Kabuy a jeho vlády (MZV Casten Ned NEMRA) 



 

MARTINIK 

5.2. novým prefektem byl s účinností od 24.2. jmenován Stanislas CAZELLES, 

který svůj úřad nastoupil 27.2. 

 

MAURITÁNIE 

6.8. odstoupil premiér Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya spolu s celým 

 kabinetem; prezident demisi přijal a novým předsedou vlády jmenoval 

 Mohameda OULD BILAL-a 

9.8. prezident jmenoval novou vládu (MZV Ismail Ould Cheikh AHMED) 

 

MEXIKO 

2.9. novou předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Dulce María SAURI 

 RIANCHO (funkční období do 31.8.2021) a předsedou Senátu Óscar Eduardo 

 RAMÍREZ AGUILAR 

 

MOLDAVSKO 

16.3. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Oleg TULEA 

1.11. v prezidentských volbách se nejlépe umístili Maia Sandu (36,16 %) a Igor 

 Dodon (32,61 %), kteří postupují do 2. kola 15.11.; za nimi skončili Renato 

 Usatîî (16,90 %), Violeta Ivanov (6,49 %), Andrei Năstase (3,26 %), Octavian 

 Ţicu (2,01 %), Tudor Deliu (1,37 %) a Dorin Chirtoacă (1,20 %); volební účast 

 45,68 % oprávněných voličů 

9.11. novým ministrem zahraničí byl jmenován Aureliu CIOCOI 

15.11. ve 2. kole byla prezidentkou zvolena Maia SANDU, která obdržela 57,75 % 

 odevzdaných hlasů (inaugurace 24.12.), zatímco protikandidát Igor Dodon jen      

 42,25 %; volební účast dosáhla 55,08 % registrovaných voličů 

30.11. zvolená prezidentka Maia Sandu vyzvala Rusko, aby stáhlo své vojenské 

 jednotky z Podněsterska a dojednalo jejich nahrazení civilními pozorovateli 

 OBSE 

23.12. den před inaugurací nové prezidentky odstoupila vláda premiéra Iona Chicu 

31.12. odstoupivší premiér Chicu oznámil, že od 1.1.2021 bude úřadující předsedkyní 

 vlády Olga CEBOTARI, zatímco prezidentka Sanduová jmenovala úřadujícím 

 předsedou vlády od 1.1. dosavadního ministra zahraničí Aurelia CIOCOI-e 

 

MONAKO 

6.4. předsedou Národní rady byl znovu zvolen Stéphane VALERI 

18.5. kníže Albert II. jmenoval s platností od 1.9. novým státním ministrem Pierra 

DARTOUT-a 

 

MONGOLSKO 

24.6. parlamentní volby do Státního velkého churalu ze 76 členy se konaly za volební 

účasti 73,65 % registrovaných voličů 

30.6. předsedou Státního velkého churalu byl znovu zvolen Gombodžav 

ZANDANŠATAR 

2.7. Statní velký chural zvolil 70 hlasy předsedou rady ministrů opět Uchnaa 

CHÜRELSÜCH-a /Ukhnaa Khürelsükh/ 

7.7. jmenována nová vláda (MZV Njamceren ENCHTAJVAN /Nymatseren 

Enkhtaivan/), která 8.7. převzala své pravomoci po schválení parlamentem 

 



MORDVINSKO 

18.11. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Vladimira Volkova a úřadující 

 hlavou republiky jmenoval Arťoma Alexejeviče ZDUNOV-a 

 

MOSAMBIK 

9.1. prezident odvolal premiéra Carlose Agostinha do Rosário a další členy vlády, 

kteří byli zvoleni poslanci Shromáždění republiky, aby mohli převzít své 

mandáty 

13.1. předsedkyní Shromáždění republiky byla zvolena Esperança Laurinda Francisco 

Nhiuane BIAS 

15.1. inaugurace prezidenta Felipe Jacinta NYUSI-ho na nové funkční období 

17.1. jmenována nová vláda (MP Carlos Agostinho DO ROSÁRIO, MZV Verónica 

MACAMO DLHOVO), která 18.1. nastoupila do úřadu 

 

NACHIČEVANSKO 

14.5. z funkce je odvolán předseda vlády Alovsat Bachşiyev 

23.5. novým předsedou vlády byl jmenován Sabuhi Hidayat oglu MAMMADOV 

 

NAMIBIE 

18.3. prezident jmenoval viceprezidentem opět Nangolo MBUMBA-u a předsedkyní 

vlády Saaru KUUGONGELWA-AMADHILA-ovou 

20.3. předsedou Národního shromáždění zvolen opět Peter KATJAVIVI 

22.3. jmenována nová vláda (MZV Netumbo NANDI-NDAITWAH) 

25.11. nepřímé parlamentní volby do Národní rady se 42 členy 14 regionálními radami 

15.12. předsedou Národní rady byl zvolen Lukas Sinimbo MUHA 

 

 

NĚMECKO 

5.2. Zemský sněm Durynska zvolil ve 3. kole novým zemským ministerským 

předsedou Thomase KEMMERICH-a, který získal 45 hlasů, zatímco stávající 

premiér Bodo Ramelow jen 44 hlasy 

6.2. zemský premiér Durynska Kemmerich z FDP, který byl 5.2. zvolen i hlasy 

krajně pravicové Alternativy pro Německo, oznámil svou demisi poté, co tento 

krok vzbudil celonárodní odpor; Durynsko tak čekají nové parlamentní volby 

23.2. zemské parlamentní volby do Městského zastupitelstva Hamburku se 123 

členem se konaly za účasti 63,3 % oprávněných voličů 

4.3. ve 3. kole byl Zemským sněmem Durynska poměrem hlasů 42:23 zvolen 

ministerským předsedou opět Bodo RAMELOW 

10.6. městské zastupitelstvo Hamburku zvolilo poměrem hlasů 87:34 vrchním 

starostou Petera TSCHENTSCHER-a 

1.11. předsedou Spolkové rady se stal do 31.10.2021 Reiner HASELOFF 

 

NEPÁL 

23.1. nepřímé parlamentní volby do třetiny Národního shromáždění s 59 členy 

 provinčními shromážděními a starosty vybraných měst  

26.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Agni SAPKOTA 

14.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

20.12. na doporučení předsedy vlády Šarmy Oliho rozpustila prezidentka Poslaneckou 

 sněmovnu a nařídila konání nových voleb na 30.4.2021 (1. fáze) a 10.5.2021 (2. 

 fáze) 



 

NIGER 

13.1. kvůli smrti 89 vojáků při útoku islamistů z Boko Haram na vojenskou základnu 

 Chinegodar byl sesazen velitel armády generál Ahmed Mohamed, kterého ve 

 funkci nahradil generálmajor Salifou MODI 

4.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

27.12. v prezidentských volbách za účasti 69,67 % registrovaných voličů se nejlépe 

 umístili Mohamed Bazoum (39,33 %) a Mahamane Ousmane (16,99 %), kteří 

 postupují do 2. kola 21.2.2021; na dalších místech skončili Seyni Oumarou 

 (8,95 %), Albadé Abouba (7,07 %), Ibrahim Yacouba (5,38 %),Salou Djibo 

 (2,99 %), Oumarou Malam Alma (2,47 %), Hassane Baraze Moussa        

 (2,40 %), Omar Hamidou Tchana (1,60 %), Amadou Ousmane (1,32 %),

 Souleymane Garba (1,28 %), Idi Ango Ousmane (1,17 %), Nayoussa Nassirou 

 (0,87 %), Ibrahim Gado (0,82 %), Mounkaila Issa (0,80 %), Hamidou 

 Mamadou Abdou (0,75 %), Intinicar Alhassane (0,65 %), Abdoulkadri Alpha   

 (0,60 %), Kane Habibou (0,57 %) Oumarou Abdourahamane (0,43 %), 

 Moustapha Moustapha (0,43 %), Amadou Saidou (0,42 %), Mahamane 

 Moumouni (0,39 %), Djibrilla Mainassara (0,36 %), Sagbo Adolphe (0,36 %), 

 Amadou Boubacar Cissé (0,35 %), Idrissa Issoufou (0,35 %), Mamadou Doulla 

 (0,35 %), Abdallah Souleymane ( 0,30 %) a Ismael Ide (0,25 %) 

27.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 171 členy se konaly za účasti 

 69,67 % registrovaných voličů 

 

NIUE 

30.5. parlamentní volby do Shromáždění s 20 členy 

10.6. předsedou Shromáždění byl zvolen Hima Ikimotu DOUGLAS  

10.6. Shromáždění zvolilo předsedou vlády Daltona TAGELAGI-ho, který získal 

 podporu 13 poslanců, zatímco O´Love Jacobsen pouze sedmi 

11.6. premiér jmenoval novou vládu, v níž vykonává úřad ministra zahraničí 

27.6. novou vysokou komisařkou Nového Zélandu na Niue se stala Helen TUNNAH 

 

NORSKO 

20.1. Pokroková strana stáhla podporu koaliční vládě 

24.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

NOVÁ KALEDONIE 

4.10. referendum o budoucnosti země  se vyslovilo 46,74 % odevzdaných hlasů pro 

 nezávislost na Francii a 53,26 %  proti nezávislosti; účast dosáhla 85,64 % 

 registrovaných voličů 

 

NOVORUSKO  

5.2. předsedou rady ministrů Doněcké LR byl jmenován Vladimir Igorjevič 

PAŠKOV 

16.4. zahájena výměna zajatců mezi Ukrajinou a separatisty na Donbase 

 

NOVÝ ZÉLAND 

17.8. vláda posunula termín konání parlamentních voleb z 19.9. na 17.10. z důvodu 

 návratu pandemie Covid-19 do země 

17.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 120 členy se konaly za účasti 

 82,50 % registrovaných voličů 



2.11. oznámeno složení nové vlády (MP Jacinda Kate Laurell ARDERN, MZV 

 Nanaia Cybelle MAHUTA) 

25.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Trevor MALLARD 

 

OMÁN 

10.1. zemřel sultán Sajjíd Kábus bin Sa´íd bin Tajmúr Al-Sa´íd , jeho nástupcem a 

15.  následníkem vládnoucí dynastie byl 11.1. Radou královské rodiny vyhlášen 

jeho  bratranec Sajjíd HAJSÁM bin Tárik bin Tajmúr Al-Sa´id /Sayyid Haitham bin 

 Tariq bin Taimur Al-Said/ 

18.8. novým předsedou Státní rady byl jmenován šajch Abdulmalik AL-CHALÍLÍ 

 /SheikAbdulmalik Al Khalili/ 

18.8. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Badr bin Hamád bin 

 Hamúd AL-BUSAIDÍ /Badr Ibn Hamad Ibn Hamoud al-Busaidi/ 

26.8. funkce se ujala vláda v novém složení 

 

PÁKISTÁN 

24.6. úřadujícím hlavním ministrem provincie Gilgit-Baltistán jmenován Mir AFZAL 

 poté, co vypršel mandát místního Zákonodárného shromáždění 

30.11. Zákonodárné shromáždění provincie Gilgit-Baltistán zvolilo novým hlavním 

 ministrem Khalida Khurshida Khana, kterého podpořilo 22 poslanců, zatímco 

 jeho protikandidáta Amjada Hussaina jenom devět 

1.12. do funkce hlavního ministra Gilgit-Baltistánu byl instalován Khalid 

 KHURSHID Khan 

11.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

PALAU 

22.9. v primárních prezidentských volbách za volební účasti 30,17 % registrovaných 

voličů nejlépe uspěli Surangel S. Whipps Jr. (46,30 %) a Raynold B. Oilouch     

(25,90 %), kteří se utkají ve všeobecných volbách 3.11.; na dalších místech se 

umístili Johnson Toribiong (14,95 %) a Alan Rechuldak Seid (12,83 %) 

3.11. v prezidentských volbách zvítězil Surangel S. WHIPPS Jr., pro kterého 

hlasovalo 57,4 % voličů (inaugurace 21.1.2021), zatímco pro Raynolda B. 

Oiloucha hlasovalo 42,6 %; volební účast dosáhla 49 % registrovaných voličů 

3.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 16 a Senátu se 13 členy proběhly 

za účasti 49 % registrovaných voličů 

 

PALESTINA 

28.1. jako „dohodu století“ představil americký prezident svůj mírový plán pro 

 Blízký Východ, který počítá s vytvořením nezávislé Palestiny vedle Izraele, ale 

 zachování Jeruzaléma jako nedělitelného hlavního města Izraele; zatímco 

 izraelský premiér Netanjahu, který byl zveřejnění plánu v Bílém domě 

 přítomen, Trumpův plán okamžitě s nadšením přivítal, palestinská vláda ho 

 29.1.  jednoznačně odmítla a 2.2. přerušila veškeré styky s USA i Izraelem 

19.5. prezident Abbás oznámil, že země vypovídá všechny smlouvy s Izraelem a 

USA  v reakci na jejich plány anektovat části okupovaného Západního břehu 

 Izraelem, a tak Izraeli předává plnou odpovědnost okupační mocnosti na území 

 Palestiny 

30.6. vláda oznámila USA, Rusku, EU a OSN, že je připravena obnovit jednání s 

Izraelem a dohodnout se na menších teritoriálních změnách; vzápětí po tomto 



oznámení Izrael pozastavil od 1.7. přípravu referenda o anexi části Západního 

břehu Jordánu 

 

PANAMA 

5.2. změny ve vládě (MZV zůstává) 

1.7. předsedou Národního shromáždění byl zvolen opět Marcos CASTILLERO 

2.12. odstoupil ministr zahraničí Alejandro Ferrer, jeho nástupkyní v úřadě byla 

jmenována Érika  MOUYNES 

 

PANENSKÉ OSTROVY USA 

15.5. předsedou Senátu zvolen Novelle E. FRANCIS Jr. 

3.11. parlamentní volby do Senátu s 15 členy se konaly za účasti 33,99 % 

 registrovaných voličů 

3.11. v referendu o svolání Ústavodárného shromáždění, které by vypracovalo novou 

 ústavu, se 71,92 % voličů vyslovil kladně a 28,08 % záporně; účast dosáhla 

 33,99 % registrovaných voličů 

 

PAPUA NOVÁ GUINEA 

11.6. z funkce byl odvolán MZV Patrick Pruaitch 

24.11. odstoupil ministr zahraničí Pruaitch 

27.11. Nejvyšší soud odmítl právní žalobu na volbu Jamese Marapeho předsedou 

 vlády 30.5.2019 

20.12. jmenována nová vláda (MZV Soroi EOE) 

 

PARAGUAY 

30.6. předsedou Senátu byl zvolen Oscar Rubén SALOMÓN  FERNÁNDEZ, jehož 

funkční období skončí 30.6.2021 

8.10. prezident oznámil, že od 12.10. se stane Federico Alberto GONZÁLEZ 

FRANCO novým ministrem zahraničí 

 

PERU 

15.1. Ústavní soud rozhodl, že rozpuštění Kongresu republiky prezidentem Martínem 

Vizcarrou 30.9.2019 bylo legální a není překročením prezidentových ústavních 

pravomocí, jak žalovala politická opozice; současně potvrdil konání 

předčasných parlamentních voleb 26.1. 

26.1. předčasné parlamentní volby do Kongresu republiky se 130 členy se konaly za 

volební účasti 74,07 % registrovaných voličů 

16.3. předsedou Kongresu republiky byl s mandátem do 26.7.2021 zvolen Manuel 

Arturo MERINO DE LAMA 

15.7. jmenována nová vláda (MP Pedro Álvaro CATERIANO BELLIDO, MZV 

Mario Juvenal LÓPEZ CHÁVARRI) 

4.8. Kongres republiky odmítl poměrem hlasů 54:37 vyslovit důvěru předsedovi 

vlády Pedro Caterianovi, který vzápětí odstoupil 

6.8. novým předsedou vlády byl jmenován Walter Roger MARTOS RUIZ a na jeho 

návrh nová vláda (MZV Mario Juvenal LÓPEZ CHÁVARRI) 

11.8. Kongres republiky vyslovil poměrem hlasů 115:5 důvěru nové vládě 

11.9. Kongres republiky rozhodl poměrem hlasů 65:36 při 24 abstencích zahájit 

proces sesazení prezidenta Martína Vizcarry, který je obviněn, že bránil 

vyšetřování korupce v souvislosti se zneužitím veřejných prostředků 



17.9. Ústavní soud odmítl výzvu vlády, aby blokoval řízení o odvolání prezidenta 

Vizcarry z funkce 

18.9. poměrem hlasů 78:32 odmítl Kongres republiky návrh na odvolání prezidenta 

2.11. Kongres rozhodl poměrem hlasů 60:40 při 18 abstencích o zahájení nového 

procesu k odvolání prezidenta Martína Vizcarry 

9.11. poměrem hlasů 105:19 při 4 abstencích rozhodl Kongres republiky o odvolání 

prezidenta Martína Vizcarry z funkce; úřad prezidenta do července 2021, kdy 

skončí Vizcarrův mandát, převezme předseda Kongresu Manuel Arturo 

MERINO DE LAMA (slib složil 10.11.); současně odstoupila dosavadní vláda 

10.11. novým předsedou Kongresu republiky byl zvolen Luis Alberto VALDEZ 

FARÍAS 

11.11. novým předsedou vlády byl zvolen Ántero FLORES-ARÁOZ ESPARZA 

12.11. jmenována nová vláda (MZV Franca Lorella DEZA FERRECCIO) 

15.11. prozatímní prezident Merino odstoupil po týdenních protestech obyvatel proti 

sesazení prezidenta Vizcarry opozicí ovládaným Kongresem 9.11. a proti 

brutálnímu zásahu policie; ze stejného důvodu rezignovalo i 12 členů vlády 

15.11. odstoupil nový předseda Kongresu Luis Valdez, který odmítl převzít funkci 

úřadujícího prezidenta. Kongres následně poměrem hlasů 42:52 s 25 

abstencemi odmítl návrh na zvolení prezidentkou Rocío Yolandu Angéliku 

Silva-Santisteban Manrique (ústava požaduje alespoň 60 hlasů pro zvolení) 

16.11. Kongres republiky zvolil poměrem hlasů 97:26 prozatímním prezidentem 

Franciska Rafaela SAGASTI HOCHHAUSLER-a, poslance za politickou 

stranu Partido Morado, která jediná hlasovala v parlamentu proti sesazení 

prezidenta Vizcarry (inaugurace 17.11.) 

17.11. po inauguraci prezidenta Sagastiho odstoupil premiér Flores-Aráoz a jeho vláda 

17.11. předsedkyní Kongresu republiky do 26.7.2021 byla zvolena Mirtha Esther 

VÁSQUEZ CHUQUILIN 

18.11. novou předsedkyní vlády byl jmenována Violeta BERMÚDEZ VALDIVIA, 

stejně jako jí navržená vláda (MZV Esther Elizabeth ASTETE RODRÍGUEZ) 

19.11. Ústavní soud zamítl odvolání prezidenta Vizcarry proti svému sesazení z 

funkce 

3.12. Kongres vyslovil poměrem hlasů 111:7 důvěru vládě premiérky Bermúdezové 

 

PITCAIRN 

1.1. své funkce se ujala starostka Charlene Evelyn Dolly WARREN-PEU 

 

POBŘEŽÍ  SLONOVINY – CÔTE D´IVOIRE 

19.3. rezignoval ministr zahraničí Marcel Amon Tanoh, 20.3. byl úřadujícím MZV 

 jmenován Ally COULIBALY 

13.5. změny ve vládě (novým MZV se stal Ally COULIBALY) 

8.7. zemřel předseda vlády Amadou Gon Coulibaly, úřadujícím premiérem se stal 

 ministr obrany Hamed BAKAYOKO 

14.7. prezident přijal rezignaci viceprezidenta Daniela Kablan Duncana 

31.7. prezident jmenoval novým předsedou vlády Hameda BAKAYOKO, který svůj 

 úřad nastoupil 4.8. 

15.10. dva hlavní protikandidáti prezidenta Ouattary v prezidentských volbách, Henri 

 Konan Bedié a Pascal Affi N´Guessan, oznámili, že budou bojkotovat 

31.10. prezidentské volby vyhrál stávající prezident Alassane OUATTARA se ziskem 

 94,27 % (inaugurace 14.12.), za ním se umístili Henri Konan Bédié (1,99 %), 



 Kouadio Konan Bertin (1,99 %) a Pascal Affi N´Guessan (0,99 %); volební 

 účast dosáhla 53,90 % registrovaných voličů 

1.11. opoziční strany, které vyzvaly k bojkotu voleb, žádají tzv. přechodné civilní 

 období, neboť prezidentu Ouattarovi skončil mandát 31.10. a volby se 

 uskutečnily za neregulérních podmínek 

3.11. po oznámení oficiálních výsledků prezidentských voleb označila opozice 

 vítězství stávajícího prezidenta „za volební převrat“ a oznámila, že ustavila 

 Radu národního přechodu, která jmenuje přechodnou vládu, jež má organizovat 

 spravedlivé, transparentní a všeobecné volby; předsedou vlády se stal Henri 

 Konan Bédié 

9.11. Ústavní soud potvrdil vítězství Alassane Ouattary ve volbách 31.10. a žádný 

 další opravný prostředek již ústava nepřipouští; prezident Ouattara vzápětí 

 pozval předáka opozice Henri Konana Bédié k jednání o obnovení důvěry a 

 míru v zemi (jednání zahájeno 11.11.) 

10.12. v předvečer uvedení do úřadu prezidenta Ouattary na třetí funkční období, 

 vyzval vůdce opozice Bédié k širokému dialogu s vládou za dozoru 

 důvěryhodné mezinárodní organizace jako je OSN 

15.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

PODNĚSTERSKO 

29.11. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 43 členy se konaly za účasti 27,79 % 

 oprávněných voličů (předseda Alexander KORŠUNOV) 

30.11. zvolená moldavská prezidentka Maia Sandu vyzvala Rusko, aby stáhlo své 

 vojenské jednotky z Podněsterska a dojednalo jejich nahrazení civilními 

 pozorovateli OBSE 

 

POLSKO 

6.5. protože Senát neschválil zákon o korespondenčním hlasování v prezidentských 

 volbách, který Sejm přijal 5.5., rozhodla vláda o jejich odložení z 10.5. kvůli 

 pandemii Covid-19 na neurčito 

7.5. Sejm přehlasoval veto Senátu k zákonu o korespondenčním hlasování v 

 prezidentských volbách, které však byly mezitím z organizačních důvodů 

 přesunuty na pozdější dobu, nejspíše na 12.7. 

3.6. předsedkyně Sejmu oznámila konání odložených prezidentských voleb 28.6. 

28.6. v prezidentských volbách nejlépe uspěli Andrzej Duda (43,67 %) a Rafał 

Trzaskowski (30,34 %), kteří postupují do 2. kola 12.7.; na další místech 

skončili Szymon Hołownia (13,85 %), Krzysztof Bosak (6,75 %), Władysław 

Kosiniak-Kamysz (2,37 %), Robert Biedroń (2,21 %), Stanisław Żółtek       

(0,23 %), Marek Jakubiak (0,17 %), Paweł Tanajno (0,14 %), Waldemar 

Witkowski (0,14 %) a Mirosław Piotrowski (0,11 %); volební účast dosáhla 

64,51 % registrovaných voličů 

12.7.  za účasti 68,18 % oprávněných voličů byl ve 2. kole ve funkci prezidenta 

potvrzen Andrzej Sebastian DUDA, pro kterého hlasovalo 51,03 % voličů 

(inaugurace 6.8.), zatímco pro Rafała Kazimierza Trzaskowského 48,97 % 

3.8. Nejvyšší soud zamítl všech 5.800 stížností proti průběhu a výsledkům 

prezidentských voleb a prohlásil je za platné, takže inauguraci Andrzeje Dudy 

6.8. již nic nebrání 

20.8. na svou funkci rezignoval ministr zahraničí Jacek Czaputowicz; novým 

ministrem byl vzápětí jmenován Zbigniew RAU (úřad nastoupil 26.8.) 

26.9. tři strany koaliční vlády podepsaly novou koaliční smlouvu 



30.9. jmenována nová vláda (MP Mateusz Jakub MORAWIECKI, MZV Zbigniew 

RAU) 

 

PORTORIKO 

3.11. ve volbách guvernéra zvítězil Pedro Rafael PIERLUISI URRUTIA, který získal  

 32,93 % odevzdaných hlasů (inaugurace 2.1.2021), za ním skončili Carlos 

 Delgado Altieri (31,56 %),  Alexandra Lúgaro Aponte (14,21 %),Juan 

 Manuel Dalmau Ramírez (13,72 %),  César Vásquez Muñiz (6,90 %) a Eliezer 

 Molina Pérez (0,69 %); volební účast činila 52,84 % registrovaných voličů 

3.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 51 členem a Senátu se 27 

 členy  se konaly za účasti 52,84 % oprávněných voličů 

3.11. v referendu o žádosti země o přijetí do USA jako jejich 51. stát se 52,34 % 

 hlasujících vyslovilo pro a 47,66 % proti vstupu do USA; referenda se 

 zúčastnilo 52,17 % registrovaných voličů  

 

PRINCŮV OSTROV 

18.8. funkci předsedy autonomní regionální vlády převzal Dr. Filipe NASCIMENTO 

 

RAKOUSKO 

1.1. funkci předsedy Spolkové rady nastoupil Robert SEEBER 

2.1. oznámeno složení nové vlády (MP Sebastian KURZ, MZV Alexander 

 SCHALLENBERG), kterou 7.1. jmenoval spolkový prezident 

1.7. funkci předsedkyně Spolkové rady převzala Andrea EDER-GITSCHTHALER 

 

ROVNÍKOVÁ  GUINEA 

14.8. odstoupila vláda premiéra Obamy Asueho 

17.8. předsedou vlády byl znovu jmenován Francisco Pascual OBAMA ASUE (slib 

 složil 18.8.) 

19.8. jmenována nová vláda (MZV Simeón Oyono ESONO ANGUE) 

 

RUMUNSKO 

3.2. úřadujícím předsedou Senátu byl jmenován Titus CORLĂŢEAN 

5.2. Poslanecká sněmovny hlasy 261 poslanců vyslovila nedůvěru vládě Ludovika 

Orbana, přesto jej prezident Iohannis pověřuje 6.2. sestavením vlády nové 

10.2. oznámeno složení nové vlády (MP Ludovic ORBAN, MZV Bogdan 

AURESCU) 

24.2. Ústavní soud rozhodl, že prezident Iohannis musí jmenovat jiného předsedu 

vlády, který bude moci získat podporu většiny parlamentu 

25.2. rezignoval designovaný předseda vlády Orban, jeho nástupcem byl 26.2. 

prezidentem jmenován Florin CÎTU 

28.2. oznámeno složení nové vlády (MP Florin CÎTU, MZV Bogdan AURESCU) 

12.3. před hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře své vládě odstoupil 

designovaný premiér Florin Cîtu 

13.3. prezident Iohannis pověřil opět Ludovika Orbana sestavením vlády 

14.3. Poslanecká sněmovna schválila staronovou vládu premiéra Orbana poměrem 

hlasů 286:23 

9.4. úřadujícím předsedou Senátu byl jmenován Robert-Marius CAZANCIUC 

6.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 329 členy a Senátu se 136 členy 

proběhly za účasti 31,84 % registrovaných voličů 



7.12. v návaznosti na slabý výsledek své strany ve volbách odstoupil předseda vlády 

Ludovic Orban; úřadujícím premiérem se stal Nicolae CIUCA 

21.12. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Ludovic ORBAN a předsedkyní 

Senátu Anca Dana DRAGU 

22.12. předsedou vlády jmenován Florin CÎTU 

23.12. premiér Cîtu oznámil složení své vlády (MZV Bogdan AURESCU), kterou 

téhož dne schválí poměrem hlasů 260:186 parlament a ta se ujme moci  

 

RUSKO 

15.1. poté, co prezident Putin ohlásil návrhy na ústavní změny, oznámil předseda 

 vlády Dmitrij Medveděv její demisi; prezident vzápětí vydal dekret o jejím 

 rozpuštění a Státní dumě předložil návrh, aby do funkce předsedy rady ministrů 

 schválila Michaila Vladimiroviče MIŠUSTIN-a 

16.1. poměrem hlasů 383:0 při 41 abstencích schválila Státní duma Michaila 

 Mišustina do funkce předsedy vlády 

21.1. jmenována nová vláda (MZV Sergej Viktorovič LAVROV) 

22.1. zmocněncem prezidenta pro Severokavkazský federální okruh byl jmenován 

 Jurij Jakovlevič ČAJKA 

10.3. Státní duma schválila ve 2. čtení poměrem hlasů 382:0 při 44 abstencích změny 

 ústavy podle návrhu prezidenta Putina, stejně jako poslanecký návrh, který ruší 

 limit pro výkon funkce prezidenta; nyní bude projednávat návrh Rada federace 

11.3. ve 3. čtení schválila Státní duma (383:0 při 43 abstencích) zákon o změnách v 

 ústavě Ruské federace; téhož dne jej poměrem hlasům160:1 při třech abstencích 

 schválila i Rada federace 

12.3. zákonodárné sbory všech 85 subjektů Ruské  federace podpořily změnu ústavy, 

 když se z cca 4000 jejich poslanců pouze 70 vyslovilo proti; pokud dá ke změně 

 ústavy  souhlasné stanovisko i Ústavní soud, bude předložena celostátnímu 

 referendu občanům 22.4. 

16.3. Ústavní soud shledal, že ústavní změny, projednané nyní parlamentem, jsou v 

 souladu se základním zákonem a lze je nyní předložit lidovému referendu 

25.3. prezident Putin odložil referendum o ústavních změnách, které se mělo konat 

 22.4., na neurčito z důvodu rozšíření pandemie koronaviru Covid-19 

25.6. zahájeno referendum o změně ústavy, plánované na 1.7., jehož trvání bylo z 

 důvodu ochrany před pandemií Covid-19 o týden prodlouženo 

1.7. Ústřední volební komise oznámila, že v celonárodním referendu za účasti   

 67,88 % registrovaných voličů, se 78,56 % z nich vyslovilo pro ústavní změny a 

 21,44 % proti nim (neplatné hlasy 0,82 %); v zemi tak bude mj. i zřízena Státní 

 rada a upraví se podmínky pro volby prezidenta Ruské federace 

9.11. prezident jmenoval svým zmocněncem v Uralském federálním okruhu 

 Vladimira Vladimiroviče JAKUŠEV-a 

10.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

ŘECKO 

22.1. Parlament zvolil novou prezidentkou Dr. Aikaterini SAKELLAROPOULOU, 

 když ji podpořilo 261 z 294 hlasujících poslanců, 33 se zdrželo a šest 

 neodevzdalo platný hlasovací lístek (inaugurace 13.3.) 

 

SACHA  (JAKUTSKO) 



3.4. hlava republiky odvolala z funkce předsedy vlády Vladimira V. Solodova a 

 úřadujícím premiérem jmenovala jeho dosavadního zástupce Alexeje 

 Zasimoviče KOLODĚZNIKOV-a 

31.7. novým úřadujícím předsedou vlády byl jmenován Andrej Vladimirovič 

 TARASENKO  (10.11. potvrzen Státním shromážděním) 

  

SAINT BERTHELÉMY 

25.11. novým prefektem byl jmenován Serge GOUTEYRON (úřad nastoupil 15.12.) 

4.12. úřadujícím prefektem se stal Mikaël DORÉ 

  

SAINT MARTIN 

25.11. novým prefektem byl jmenován Serge GOUTEYRON (úřad nastoupil 15.12.) 

4.12. úřadujícím prefektem se stal Mikaël DORÉ 

 

SAINT PIERRE A MIQUELON 

13.10. předsedou Územní rady byl zvolen Bernard BRIAND 

 

SALVÁDOR 

10.2. předseda Zákonodárného shromáždění Mario Ponce nařkl prezidenta Nayiba 

Bukeleho z pokusu o státní převrat, když 9.2. vstoupil do budovy parlamentu v 

doprovodu příslušníků policie a armády, pro které chtěl získal více prostředků 

na jejich platy a vyzbrojení v boji proti teroristickým gangům, zužujícím zemi 

 

SAN MARINO 

8.1. Velká a generální rada schválila poměrem hlasů 42:14 složení a program nové 

 vlády, jmenované 31.12.2019, která se pak ujala svých pravomocí 

1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Alessandro MANCINI a Grazia ZAFFERANI 

1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Alessandro CARDELLI a Mirko DOLCINI 

 

SARK 

4.12. nominováno šest radních (conseillier) z devíti do poloviny Sněmu Chief Pleas 

of Sark s tím, že zbývající tři budou jmenováni dodatečně 

16.12. parlamentní volby do Sněmu (Chief Pleas of Sark) s 18 členy (předseda pplk. 

Reginald John GUILLE) 

 

SAÚDSKÁ ARÁBIE 

6.3. po obvinění z přípravy státního převratu ve spolupráci s cizími mocnostmi byli 

zatčení králův mladší bratr princ Ahmad bin Abdal Azíz as-Saúd /Ahmed bin 

Abdulaziz/, králův synovec a bývalý korunní princ Muhammad bin Najíf as-

Saúd /Mohammed bin Nayef/ a jeho nevlastní bratr princ Naváf bin Najíf as-

Saúd /Nawaf bin Nayef/ 

18.10. král Salman ibn Abdulazíz vydal dekret o restrukturalizaci Poradní rady (Majlis 

ash-Shura), jmenoval jejího nového předsedu a dva jeho náměstky; novým 

předsedou Nejvyššího soudu byl králem ustaven Khaled bin Abdullah al-

Luhaidan 

 

SENEGAL 

28.10. prezident Sall rozpustil vládu 

1.11. prezident Macky Sall oznámil složení nové vlády (MZV Aïssata Tall SALL) 

 



SEVERNÍ IRSKO 

9.1. hlavní politické strany, nacionalistická Sinn Féin a Demokratická unionistická 

 strana (DUP), se po třech letech od kolapsu společné vlády 9.1.2017 a devíti 

 měsících vzájemných rozhovorů dohodly na obnovení institucí místního 

 parlamentu Stormont, jak oznámily britská a irská vláda s tím, že 11.1. se sejde 

 Severoirské shromáždění, aby zvolilo svého předsedu a členy koaliční vlády; 

 také ostatní strany účastnící se na Shromáždění vyslovily souhlas s tímto 

 rozhodnutím 

11.1. Severoirské shromáždění zvolilo předsedkyni DUP Arlene FOSTER-ovou první 

 ministryní nové vlády a předsedkyni Sinn Féin Michelle O´Neillovou její první 

 náměstkyní; předsedou Shromáždění byl pak zvolen poslanec za Sinn Féin Alex 

 MASKEY 

 

SEVERNÍ KYPR 

7.10. odstoupil ministr zahraničí Kudret Özersay, aby mohl kandidovat v 

 prezidentských volbách 11.10. 

11.10. v prezidentských volbách se za účasti 58,22 % registrovaných voličů nejlépe 

 umístili Ersin Tatar (32,35 %) a Mustafa Akıncı (29,84 %), kteří postupují do   

 2. kola 18.10.; na dalších místech skončili Tufan Erhüman (21,68 %), Kudret 

 Özersay (5,74 %), Erhan Arıklı (5,36 %), Serdar Denktaş (4,20 %), Fuat Türköz 

 Çiner (0,30 %), Arif Salih Kırdağ (0,25 %), Alpan Uz (0,14 %), Ahmet Boran 

 (0,07 %) a Mustafa Ulaş (0,06 %) 

18.10. ve 2. kole byl prezidentem zvolen Ersin TATAR, pro kterého hlasovalo 

51,69 %  voličů, zatímco pro stávajícího prezidenta Mustafu Akinciho 48,31 % 

 (inaugurace 23.10.); volební účast dosáhla 67,29 % oprávněných voličů 

7.11. prezident Tatar požádal Hamzu Ersana SANER-a o sestavení nové vlády 

21.11. Ersan Saner se vzdal úkolu sestavit novou vládu; mandát k tomu dostal Tufan 

 ERHÜRMAN 

3.12. Tufan Erhürman nebyl schopen sestavit vládu a mandát vrátil prezidentu 

 Tatarovi 

7.12. prezident Tatar pověřil znovu Hamzu Ersana SANER-a, aby vytvořil novou 

 vládu 

9.12. designovaný premiér Saner oznámil složení své vlády (MZV Tahsin 

 ERTUĞRULOĞLU) 

 

SEVERNÍ MAKEDONIE  

3.1. odstoupil premiér Zoran Zaev a přechodnou vládu měl z pověření prezidenta 

 sestavit dosavadní ministr vnitra Oliver SPASOVSKI 

3.1. Skupština schválila 101 hlasy vytvoření nové vlády, v níž funkci ministra 

 zahraničí bude nadále vykonávat Nikola DIMITROV 

15.7. parlamentní volby do Skupštiny s 120 členy se konaly za volební účasti      

 51,94 % registrovaných voličů 

13.8. prezident pověřil Zorana Zaeva sestavením nové vlády  

19.8. oznámeno složení nové vlády (MP Zoran ZAEV, MZV Bujar OSMANI) 

21.8. předsedou Skupštiny byl znovu zvolen Talat XHAFERI 

30.8. poměrem hlasů 62:51 schválila Skupština složení nové vlády 

 

SEVERNÍ MARIANY 

3.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 20 členy (předseda Blas 

 Jonathan T. ATTAO) a třetiny Senátu s 9 členy (předseda Victor B. HOCOG) 



 

SEYCHELY 

22.-24.10.  v prezidentských volbách byl za účasti 88,45 % registrovaných voličů 

 novou hlavou státu zvolen Wavel John Charles RAMKALAWAN (54,91 %), 

 zatímco Danny Antoine Rollen Faure získal podporu 43,51 % a Marie Alain 

 Basil Raoul St. Ange 1,58 % voličů (inaugurace 26.10.) 

22.-24.10.  parlamentní volby do Národního shromáždění s 35 členy se konaly za účasti 

 88,40 % registrovaných voličů 

28.10. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Roger MANCIENNE 

28.-30.10.  parlament schválil složení nové vlády 

3.11. nová vláda se ujala funkce, ministr zahraničí Sylvestre RADEGONDE až 

 16.11. 

 

SINGAPUR 

10.7. parlamentní volby do Parlamentu s 94 členy se konaly za účasti 95,63 % 

 registrovaných voličů 

25.7. nově zvolený předseda vlády LEE Hsien Loong jmenoval novou vládu (MZV 

 Vivian BALAKRISHNA), která se 27.7. ujala své funkce 

24.8. předsedou Parlamentu byl znovu zvolen Chuan-Jin TAN 

 

SINT MAARTEN 

9.1. parlamentní volby do Stavů s 15 členy se uskutečnily za účasti 59,44 % 

 registrovaných voličů 

10.1. odstoupila prozatímní vláda Silverie Jacobsové 

16.1. guvernér jmenoval Silverii JACOBS formateurem nové vlády 

II/20 předsedou Stavů se stal Roland BRISON 

26.3. formateur nové vlády Silveria Elfrieda JACOBS jmenovala novou vládu, v 

 jejímž čele stojí (vláda složila slib 28.3. a ujala se funkce) 

 

SLOVENSKO 

29.2. parlamentní volby do Národní rady se 150 členy se konaly za účasti 65,80 % 

 oprávněných voličů 

4.3. prezidentka pověřila Igora Matoviče sestavením nové vlády 

20.3. na ustavující schůzi národní rady byl jejím předsedou zvolen Boris KOLLÁR 

20.3. po zahájení ustavující schůze Národní rady podala vláda premiéra Pellegriniho 

 demisi 

21.3. jmenována nová vláda (MP Igor MATOVIČ, MZV Ivan KRČOK) 

30.4. poměrem hlasů 93:48 schválila Národní rada program nové vlády 

 

SLOVINSKO 

27.1. předseda vlády Marjan Šarec podal demisi a vyzval parlament k vypsání 

 předčasných parlamentních voleb 

29.1. parlament schválil prozatímní statut Šarecovy vlády 

26.2. na úřad předsedy vlády navrhl prezident Pahor Janeze JANŠA-u 

3.3. Státní sněmovna zvolila poměrem hlasů 52:31 předsedou vlády Janeze Janšu, 

který vzápětí složil ústavní slib 

5.3. předsedou Státní sněmovny byl zvolen Igor ZORČIĆ 

6.3. jmenována nová vláda (MZV Anže LOGAR) 

13.3.  Státní sněmovna poměrem hlasů 52:31 schválila složení vlády 

10.6. předsedou Národní rady byl zvolen opět Alojz KOVŠCA 



 

SOMALILAND 

11.1. při návštěvě Hargeisy vyzval mimořádný představitel OSN v Somálsku 

Somaliland a Somálsko k obnově rozhovorů o vzájemné podpoře bezpečnosti 

obyvatel a hospodářského růstu 

11.2. prezidenti Somalilandu a Somálska se poprvé osobně setkali v Addis Abebě při 

příležitosti 33. summitu AU; jednání zprostředkoval etiopský premiér Abiy Ali, 

který 16.2. navrhl prezidentu Farmaajovi společnou návštěvu Hergeisy 

17.2. vláda nepotvrdila společnou návštěvu somálského prezidenta a etiopského 

předsedy vlády v Hergeise 

19.2. prezident Musa Bihi Abdi ocenil omluvu somálského prezidenta Farmaaja za 

zločiny spáchané v Somalilandu bývalým režimem Siada Barreho, ale vyloučil, 

že by předmětem jednání o spolupráci se Somálskem mohlo být znovuzačlenění 

jeho země do Somálské federativní republiky  

18.5. při příležitosti oslav 29. výročí odtržení Somalilandu od Somálska 19.5.1991 

 vyzval prezident Musa Bihi k předložení kauzy uznání práva země na 

 sebeurčení Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, bude-li Somálsko nadále 

 trvat na nadvládě nad Somalilandem jako svým federálním státem 

14.6. za zprostředkování prezidenta Džibutska a premiéra Etiopie se v Džibuti sešli 

 prezidenti Somalilandu a Somálska, aby jednali o ukončení dlouholetého sporu 

 o nezávislost autonomního federálního státu Somaliland; výsledkem jednání je 

 dohoda na technických výborech, které budou pokračovat v jednání, jakož i na 

 odpolitizování otázek mezinárodní pomoci oběma zemím a investicím v nich 

17.6. v Džibuti skončily rozhovory na úrovni technických komisí obou zemí o 

 normalizaci vztahů mezi Somalilandem a Somálskem, které se dohodly na 

 vytvoření tří technických podvýborů k humanitární pomoci a mezinárodní 

 finanční podpory, k bezpečnosti a kontrole leteckého prostoru, jež se sejdou na 

 15 dní k implementaci opatření dohodnutých v r. 2014 na rozhovorech v 

 Istanbulu 

22.6. společný technický výbor Somalilandu a Somálska rozhodl v Džibuti, že 

 nepolitické společenské vztahy na úseku kultury, sportu, vědy a obchodu mezi 

 oběma zeměmi nebudou nadále předmětem žádných sankcí 

12.7. politické strany se dohodly, že parlamentní volby, které se v zemi konaly 

 naposledy v r. 2005, se uskuteční ještě v tomto roce a nikoliv v březnu 2021, 

jak  bylo dohodnuto v r. 2018 

23.9. vláda odmítla návrh Somálska na jednání o účasti obyvatelstva na 

 nadcházejících parlamentních volbách v Somálsku 

6.10. horní komora parlamentu, Sněmovna stařešinů, schválila nový volební zákon, 

 který umožňuje uspořádání prvních parlamentních voleb od r. 2005 ještě v 

 tomto roce 

25.11. ministr zahraničí prof. Yasin Haji Mohamud Hiir „Faraton“ oznámil, že jeho 

 vláda uznává svůj závazek trvale vyřešit přerušené rozhovory se Somálskem o 

 vzájemných vztazích, započaté v Džibuti letos na jaře  

 

SOMÁLSKO 

1.-6.1. předseda vlády Hassan Ali Kheyre se v doprovodu federálních poslanců za 

 Galmudug sešel s kmenovými vůdci Galmudugu k otázce výběru členů nového 

 regionálního Shromáždění Galmudugu a jeho urychlení; stejně tak se sešel s 

 vedením Ahlu Sunna Waljama´a, výběr jejíž zástupců do parlamentu zdržuje 

 ukončení formování orgánů Galmudugu 



4.1. odcházející prezident Galmudugu Ahmed Dualle Gelle „Haaf“ jmenoval nový 

 volební výbor poté, co se dostal do sporu s federální vládou, která přesvědčila 

 stávající výbor, aby potvrdil 20 poslanců za ASWJ  

5.1. volební výbor Galmudugu oznámil jména zbývajících 69 poslanců nového 

 regionálního Shromáždění s tím, že již potvrdil 20 zástupců ASWJ 

6.1. sešli se prezidenti Jubbalandu a Puntlandu, aby jednali o posílení vzájemných 

 vztahů v období, kdy se jejich spolupráce s federální vládou zhoršuje 

10.1. technický výbor zajišťující ustavení orgánů federálního státu Galmudug vydal 

 seznam 83 členů regionálního Shromáždění, které nominovali tradiční kmenoví 

 stařešinové 

11.1. při návštěvě Hargeisy vyzval mimořádný představitel OSN v Somálsku 

Somaliland a Somálsko k obnově rozhovorů o vzájemné podpoře bezpečnosti 

obyvatel a hospodářského růstu 

12.1. vláda podepsala s EU dohodu o podpoře námořní bezpečnosti ve výsostných 

vodách Somálska (EUCAP), prostřednictvím budování somálských námořních 

jednotek, bojujících s námořní piraterií 

17.1. předsedou nově ustaveného regionálního Shromáždění Galmudugu byl v 1. kole 

 zvolen Dr. Mohamed NUR GA´AL, když jej podpořilo 54 poslanců z 89, 

 zatímco jeho jediný protikandidát Abdinasir Aden Osman získal podporu 34 

 zákonodárců (1 hlas byl neplatný); třetí kandidát Abdullahi Ahmed Alasow 

svou  kandidaturu před 1. kolem hlasování nakonec stáhl 

19.1. regionální parlament Galmudugu schválil návrh svého předsedy na složení 13-

 členné  volební komise, která bude dohlížet na volbu prezidenta a jeho zástupců

  

19.1. volební výbor, jmenovaný 4.1. odcházejícím prezidentem Galmudugu Haafem, 

 oznámil složení vlastního regionálního parlamentu, který by měl uspořádat 

 paralelní prezidentské volby ve městě Galkayo 

21.1. komise pro přípravu prezidentských voleb v Galmudugu oznámila, že se budou 

 konat 30.1. v hlavním městě Dhusamarebu 

21.1. vláda Jubbalandu oznámila Národní nezávislé volební komisi (NIEC), že se 

 Jubbaland nezúčastní letošních parlamentních voleb a dodá vlastní seznam 

 poslanců do federálního parlamentu, pokud nebude dosaženo dohody o zajištění 

 voleb mezi federální vládou a regionálními státy 

22.1. čtyři kandidáti na úřad prezidenta Galmudugu (Abdi Ahmed „Dheere“, 

 Abdirahman Mohamed „Odowaa“, Abdullahi Farah Weheliye a Kamal Dahir 

 Guutaale) oznámili, že se nezúčastní voleb organizovaných komisí pro přípravu 

 prezidentských voleb 30.1.; současně nařkli federální vládu z manipulace 

 volebního procesu a následují tak rozhodnutí ASWJ odmítnout účast na 

 volebním procesu dohlédaném federální vládou 

29.1. v původním hlavním městě Galmudugu Galkayu se sešel regionální parlament 

 ustavený vládou končícího prezidenta Ahmeda Dualle Gelle „Haafa“, aby zvolil 

 svého předsedu a rozhodl o prodloužení mandátu současného prezidenta o dva 

 roky 

30.1. v reakci na konání strany stávajícího prezidenta zvolila v Dhusamarebu  Ahlu 

 Sunna Waljama´a novým prezidentem Galmudugu svého vůdce a dosavadního 

 hlavního ministra státu Sheikha Mohameda SHAKIR-a s odvoláním na 

 skutečnost, že federální vláda ani dosavadní administrativa prezidenta Haafa se 

 nejsou schopny domluvit na společném postupu; komise pro přípravu 

 prezidentských voleb je proto přeložila na 2.2. 



1.2. nová politická koalice Fórum národních stran, vedená bývalými federálními 

 prezidenty Hassanem Sheikhem Mohamudem a Sheikhem Sharifem Ahmedem, 

 vyzvala federální vládu, aby se zdržela zasahování do volby prezidenta 

 Galmudugu 

1.2. federální ministr ústavních záležitostí zahájil třídenní jednání Poradního 

 shromáždění pro revizi ústavy, které má za účasti zástupců veřejnosti z oblasti 

 Banadir otevřít celostátní proces projednávání změn stávající prozatímní 

 ústavy; obdobná jednání se budou konat ve všech federálních státech 

2.2. za bojkotu čtyř kandidátů, kteří stáhli svou kandidaturu 22.1., byl v 

 Dhusamarebu zvolen federální vládou uznaným regionálním Shromážděním 

 novým prezidentem Galmudugu Ahmed Abdi KARIYE aka „Qoorqoor“, který 

 od přítomných 77 poslanců získal podporu 66 z nich, zatímco tři další kandidáti 

 se podělili o zbývajících deset hlasů - Abdirahman Ahmed Samatar (9), 

 Abdirahman Aden Sabriye (1) a Ahmed Shire Falagle (1), k volbě 

 viceprezidenta dojde později (zvolen byl Ali Dahir EID)  

11.2. prezidenti Somálska a Somalilandu se poprvé osobně setkali v Addis Abebě při 

příležitosti 33. summitu AU; jednání zprostředkoval etiopský premiér Abiy Ali, 

který 16.2. navrhl prezidentu Farmaajovi společnou návštěvu Hergeisy 

20.2. v Baidoa byly ukončeny třídenní veřejné konzultace nové somálské ústavy v 

 Jihozápadním státě; požadují vyhrazení určitého počtu volených míst pro ženy a 

 vyšší uplatnění zdravotně postižených v politickém životě 

21.2. na slavnostním obřadu v Mogadišu podepsal prezident Farmaajo volební zákon, 

 který před 2 týdny schválila horní komora federálního parlamentu a podle 

 kterého budou za osm měsíců připravovány parlamentní a prezidentské volby 

 všeobecným hlasováním podle zásady jeden člověk - jeden hlas 

24.2. prezident Jihozápadního státu Abdiaziz Hassan Laftagareen provedl změny ve 

 své vládě 

1.3. jak oznámil viceprezident Ali Dahir Eid, uzavřeli odcházející prezident Ahmed 

 Dualle Haaf a jeho nástupce Ahmed Kariye Qoorqoor dohodu o vzájemné 

 spolupráci při přechodu úřadu poté, co ASWJ anulovala svou volbu Sheikha 

 Mohameda Shakira prezidentem Galmudugu a usiluje o smír s nově zvolenou 

 administrativou 

1.3. volební výbor Jihozápadního státu, jmenovaný v únoru, zahájil výběr poslanců 

 nového regionálního parlamentu 

2.3. v okolí města Belet-Hawo v oblasti Gedo vypukly ozbrojené srážky mezi 

 příslušníky Národní somálské armády a vojáky regionální vlády Jubbalandu; 

 následně vedly ke zhoršení vztahů s Keňou, která podporuje Jubbaland ve sporu 

 s federální vládou 

17.3. po třídenním poradním fóru v Garowe vyzvala puntlandská vláda ke svolání 

 Národního fóra k nadcházejícím parlamentním a prezidentským volbám 2020-

 2021, které by vyřešilo existující rozpory federální vládou, která usiluje o přímé 

 volby na zásadě „jeden občan – jeden hlas“, a jednotlivými federálními státy, z 

 nichž některé prosazují stávající systém nepřímých voleb 

18.3. závěry skončeného poradního fóra v Garowe varují před možností odtržení 

 Puntlandu od Somálska, pokud se nepodaří normalizovat jeho vztahy s 

 federální vládou; fóru zmocnilo puntlandskou vládu přijmout jakákoliv ústavní 

 opatření k zajištění budoucnosti tohoto federálního státu 

19.3. volební výbor oznámil složení nového Státního shromáždění Jihozápadního 

 státu, jehož počet členů byl z původních 149 zredukován na 95 



21.3. prezident federálního státu HirShabelle Mohamed Abdi Waare provedl změny 

 ve své vládě (novým ministrem plánování a mezinárodní spolupráce se stal 

 Ismail  Mohamed NOOR) 

30.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2516 (2020), která prodlužuje mandát mise OSN 

 UNSOM do 30.6.2020 

6.4. bývalý prezident federálního státu Galmudug Ahmed Duale Gelle „Haaf“ přijel 

 do Dhusamarebu, aby se na znamení jednoty staré a nové administrativy 

 zúčastnil inaugurace svého nástupce Ahmeda Ali Kariye „Qoorqoora“; poté, co 

 rozhovory obou politiků o ukončení dlouhého politického sporu kolem řízení 

 tohoto státu skončily bez konkrétních výsledků, vrátil se 8.4. Haaf do bývalého 

 hlavního města Galkaya, bašty svých příznivců 

11.4. kmenoví vůdci, zástupci vlády Jihozápadního státu, guvernér oblasti Dolní 

 Shabelle Ibrahim Adan Najah a soudce vojenského soudu plk. Hassan Shuute se 

 dohodli na ukončení klanového krveprolévání ve městě Wanlaweyn v Dolním 

 Shabelle a na uzavření okamžitého příměří 

12.4. oficiální uvedení nového prezidenta Galmudugu Ahmeda Abdi Ali Kariye aka 

 „Qoorqoora“ do úřadu; současně byl inaugurován i viceprezident Ali Dahir Eid 

23.4. prezident federálního státu Jubbaland Mohamed Ahmed Islam „Madobe“ 

 uzavřel v Nairobi po měsíce trvajících jednáních dohodu s opozicí o její 

 podpoře nové  vlády; podle dohody vůdci opozičních frakcí v regionálním 

 parlamentu Abdirazak Mohamed Hidiq, Abdinasir Serar a Dahir Ahmed Sheikh 

 akceptovali výsledky sporných prezidentských voleb ze srpna 2019 a slib 

 Madobeho, že  nebude již kandidovat na třetí funkční období, a podpoří jím 

 navrženou vládu v místním Shromáždění 

24.4. nový prezident Galmudugu Qoorqoor oznámil složení své 23-členné vlády, v 

 níž je i deset představitelů opozice 

13.5. Rada míru a bezpečnosti AU navrhla prodloužení mandátu mise AMISOM o 

 další rok; o návrhu rozhodne RB OSN 

23.5. prezident Puntlandu Said Mohamed Abdullahi Deni oznámil složení své nové 

 vlády 

24.5. vůdce Ahlu Sunna Waljama´a Sheikh Mohamed Shakir Ali vyzval Somálce, 

aby  se spojili do boje proti islamistickým milicím al-Šabáb 

29.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2520 (2020), která potvrzuje souhlas OSN s 

 působením mise AU AMISOM na dalších devět měsíců, tj. do 28.2.2021, a 

 jejím rozšířením 

1.6. na zasedání parlamentu potvrdil premiér Kheyre, že jeho vláda bude pokračovat 

 v plánu uspořádat parlamentní a prezidentské volby na přelomu 2020/2021 a 

 vyvrátil tak pochybnosti opozice, že se volby budou muset kvůli pandemii 

 Covid-19 odložit        

6.6. v odpovědi na oznámení prezidenta federálního státu Puntland Deniho, že jeho 

 vláda se nepřipojí k uplatňování formule 4.5 pro letošní parlamentní volby, 

 potvrdil prezident Farmaajo v dolní komoře parlamentu závazek vlády 

 uspořádat volby v celé zemi na principu přímého hlasování, tedy podle formule 

 „jeden občan – jeden hlas“ 

9.6. předseda Horní komory parlamentu Abdi Hashi vyzval ústřední vládu a 

 federální státy, aby odložily stranou politické rozpory v zájmu jednoty země a 

 řádné přípravy voleb; k tomu svolá do 25.6. celostátní poradu na nejvyšší 

 úrovni 

14.6. za zprostředkování prezidenta Džibutska a premiéra Etiopie se v Džibuti sešli 

 prezidenti Somálska a Somalilandu, aby jednali o ukončení dlouholetého sporu 



 o nezávislost autonomního federálního státu Somaliland; výsledkem jednání je 

 dohoda na technických výborech, které budou pokračovat v jednání, jakož i na 

 odpolitizování otázek mezinárodní pomoci oběma zemím a investicím v nich 

14.6. po výzvě USA, aby obnovila jednání se vzbouřeneckou správou Jubalandu 

 federální vláda oznámila, že uznává Ahmeda Mohameda Islama „Madobeho“ 

 prozatímním prezidentem Jubalandu na období dvou let od skončení 

 předchozího mandátu, po nichž budou uspořádány nové prezidentské volby; 

 dosud odmítala uznat legitimitu Madobeho vlády kvůli jeho neústavnímu 

 vítězství ve zmanipulovaných volbách 22.9.2019 

17.6. v Džibuti skončily rozhovory na úrovni technických komisí obou zemí o 

 normalizaci vztahů mezi Somálskem a Somalilandem, které se dohodly na 

 vytvoření tří technických podvýborů k humanitární pomoci a mezinárodní 

 finanční podpory, k bezpečnosti a kontrole leteckého prostoru, jež se sejdou na 

 15 dní k implementaci opatření dohodnutých v r. 2014 na rozhovorech v 

 Istanbulu 

22.6. Sněmovna lidu schválila zákon, který zaručuje ženám 30 % mandátů v obou 

 komorách parlamentu 

22.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2527 (2020) o prodloužení mandátu mise OSN 

 UNSOM do 31.8.2020 

22.6. společný technický výbor Somálska a Somalilandu rozhodl v Džibuti, že 

 nepolitické společenské vztahy na úseku kultury, sportu, vědy a obchodu mezi 

 oběma zeměmi nebudou nadále předmětem žádných sankcí 

24.6. prezident Jihozápadního Somálska Laftagareen provedl změny ve své vládě 

26.6. předsedkyně Národní nezávislé volební komise (NIEC) Halima Ismail 

 Ibrahim Yarey  oznámila, že nadcházející parlamentní a prezidentské volby 

 se  nebudou konat podle původního harmonogramu, protože Sněmovna lidu 

z  důvodů politických sporů, nedostatečné bezpečnosti v zemi,záplav a pandemie 

 Covid-19 nedodržela procedury v přijímání zákonů,potřebných k přípravě a 

 termínu voleb; parlamentní volby měly proběhnout 27.11. a mandát stávajícího 

 prezidenta skončí 8.2.2021 

27.6. předsedkyně NIEC oznámila parlamentu, že komise potřebuje alespoň 13 

 měsíců na přípravu důvěryhodných voleb v srpnu 2021, bude-li parlament trvat 

 na registraci voličů podle biometrických údajů; popř. v březnu 2021, bude-li 

 povolena manuální registrace voličů 

27.6. Sněmovna lidu schválila poměrem hlasů 142:4 zákon, který zajišťuje oblasti 

 Banadir 13 míst v Horní komoře parlamentu a tak ji staví naroveň zastoupení 

 federálních států; protože členy Horní komory volí parlamenty jednotlivých 

 států a oblast Banadir žádný takový parlament nemá, není jasno, kdo bude 

 senátory za Banadir volit 

29.6. její předseda Abdirashid Yusuf Jibril oznámil, že Poslanecká sněmovna 

 Puntlandu vyzvala regionální vládu, aby odmítla pozvání na jednání federální 

 vlády s vládami federálních států 5.7., odmítla zprávu NIEC o odložení termínu 

 voleb,stejně jako vyčlenění 13 senátorských míst pro oblast Banadiru, 

 zahrnující hlavní město (1.7. prezident Said Abdullahi Deni potvrdil, že 

 Puntland se jednání Rady národní bezpečnosti nezúčastní) 

4.7. poté, co se i Jubaland připojil k bojkotu jednání Rady národní bezpečnosti, 

 došlo k odložení plánovaného zahájení 5.7. 

5.7. prezidenti federálních států se dohodli na schůzce Rady pro mezistátní 

 spolupráci (CIC) v Dhusamarebu 9.7., na níž by se poradili o společném postoji 



 před jednáním s federální vládou na Radě národní bezpečnosti, zejména pokud 

 jde o odklad termínu parlamentních a prezidentských voleb do r. 2021 

9.7. předseda vlády Hassan Ali Kheyre varoval před politickou, bezpečnostní a 

 ústavní krizí, pokud dojde k odložení parlamentních a prezidentských voleb 

 podle návrhu NIEC; řešením by byl ústup od přímých voleb podle zásady 

 „jeden občan – jeden hlas“ a uplatnění metodiky z r. 2016, kdy 14.025 delegátů 

 ze všech států  zvolilo 275 členů dolní a parlamenty federálních států 54 členů 

 horní komory parlamentu 

9.7. prezident Farmaajo podpořil nesouhlasné stanovisko vlády k návrhu NIEC a 

 vyloučil prodloužení mandátu svého a dalších ústavních činitelů a trvá na 

 uskutečnění voleb v plánovaném čase 

11. - 12. 7. v Dhusamarebu se konala porada CIC za účasti prezidentů všech 

 federálních států o vzájemné spolupráci a parlamentních volbách, vč. revize 

 ústavy a současných opatřeních federálního parlamentu; regionální vůdci 

 vyloučili konání všeobecných přímých voleb a vyzvali k vytvoření 

 alternativního volebního modelu, který umožní konání parlamentních voleb 

 podle harmonogramu v souladu s ústavou; pozvali současně prezidenta i 

 premiéra do Dhusamarebu k jednání o této záležitosti   

15.7. v Dhusamarebu se sešel předseda federální vlády Kheyre s prezidenty 

 HirShabelle, Jihozápadního státu a Jubalandu, aby připravil půdu pro návštěvu 

 prezidenta Farmaaja; prezidenti Galmudugu a Puntlandu nebyli přítomni, 

 protože odletěli do Garowe na pohřeb bývalého puntlandského prezidenta 

 Ahmeda Abdi Hashiho 

18.7. do Dhusamarebu přiletěl prezident Farmaajo, aby předsedal Poradnímu fóru s 

 prezidenty federálních států; jednat mají o volebním modelu pro nadcházející 

 parlamentní volby, aby se mohly uskutečnit v plánovaném termínu, tj. 

 nejpozději do 27.12.2020, kdy stávajícímu parlamentu skončí mandát 

20.7. v Dhusamarebu se za účasti premiéra Kheyreho sešel prezident Farmaajo na 

 předběžné konzultaci o agendě a protokolu jednání Rady národní bezpečnosti  v 

 průběhu tohoto týdne 

21.-22.7.  po dvou letech se za předsednictví prezidenta Farmaaja v Dhusamarebu sešla 

 Rada národní bezpečnosti, v níž zasedají prezidenti všech federálních států a 

 guvernér Banadiru; jednání se soustředilo na přípravu nadcházejících voleb 

 (zejména volebního zákona a s ním spojených kvót pro ženy, zastoupení oblasti 

 Banadir a volby poslanců za Somaliland ve federálním parlamentu), 

 bezpečnost, ekonomiku, válku s teroristy a proces revize ústavy; v  závěrečném 

 komuniké se všichni účastníci shodli na konání voleb v plánovaném termínu, na 

 jmenování společného technického týmu, který projedná podrobnosti volebního 

 modelu v polovině srpna, a na opětovném jednání 15.8. 

25.7. protože na zasedání vlády podpořil stanovisko federálních států na uspořádání 

 nepřímých voleb, ale včas, na úkor přímého a všeobecného hlasování v 

 prodlouženém termínu, což federální parlament považuje za nepřípustné 

 vměšování federálních států do pravomocí federace, rozhodla Sněmovna lidu 

 poměrem hlasů 170:8 o vyslovení nedůvěry předsedovi vlády Hassanu Ali 

 Kheyremu; jmenovaný okamžitě podal demisi, kterou prezident Farmaajo přijal 

 a do jmenování nového premiéra pověřil funkcí úřadujícího předsedy vlády 

 jejíhodosavadního místopředsedu Mahdi Mohameda GULED-a „Khadara“   

28.7. puntlandský prezident Deni obvinil federálního prezidenta Farmaaja, že 

 zorganizoval odvolání svého premiéra Kheyreho z funkce a hlasování o důvěře 

 v parlamentu označil jako nezákonné 



30.7. vláda schválila nominaci 5-členné Komise právních služeb, která má podpořit 

 výkon spravedlnosti, vybírat členy Ústavního soudu a posilovat nezávislost a 

 efektivnost orgánů justice v zemi 

2.8. prezident HirShabelle provedl změny ve své vládě 

15.8. v Dhusamarebu byla zahájena 3. etapa jednání federální vlády s federálními 

 státy  o modelu nastávajících parlamentních voleb, když volby založené na 

vše- obecném hlasování byly už dříve zamítnuty; jednání zahájil federální 

 prezident Farmaajo s prezidenty Jihozápadního státu, Galmudugu a Hirshabelle 

 a guvernérem zvláštní oblasti Banadir 

17.8. vláda federálního státu Puntland oznámila, že se nezúčastní 3. etapy jednání 

 federální vlády a federálních států o řešení stávající krize kolem voleb z důvodu 

 nedůvěry v úmysly prezidenta Farmaaja a federální vlády; předpokládá se, že k 

 bojkotu rozhovorů v Dhusamarebu se připojí i Jubaland 

19.8. OSN, USA, AU, EU a další mezinárodní partneři Somálska přivítali jednání 

 federace a některých federálních států na 3. etapě rozhovorů o volebním modelu 

 v Dhusamarebu; současně vyzvali zástupce Puntlandu a Jubalandu, aby se k 

 jednání připojili 

20.8. političtí lídři učastnící ze 3. etapy jednání v Dhusamarebu se dohodli na 

 volebním modelu pro nadcházející parlamentní volby, který zahrnuje volební 

 shromáždění (constituency caucus) o 301 delegátech, kteří zvolí jednoho 

 poslance Sněmovny lidu; delegáti shromáždění budou nominováni jak federální 

 tak státními volebními komisemi za použití stranického principu. Dohoda 

 podléhá schválení Sněmovnou lidu. 

22.8. prezidenti Puntlandu a Jubalandu oznámili, že jejich vlády nejsou účastníky 

 volebních dohod ze 3. etapy jednání v Dhusamarebu a nepodpoří je 

23.8. opoziční koalice Fórum národních stran (FNP) přivítala dohodu o 

 parlamentních volbách z Dhusamarebu, požaduje však zapojení v dalších 

 jednáních těch, kteří se jednání nezúčastnili, tedy zejména Puntlandu a 

 Jubalandu a politických stran 

27.8. prezidenti Jubalandu a Puntlandu přislíbili účast na jednání s federálním 

 prezidentem Mohamedem Farmaajem o volebním systému poté, co bojkotovali 

 jednání 3. etapy v Dhusamarebu (jednání zahájena v Mogadišu 2.9.) 

28.8. RB OSN schválila rezoluci č. 2540 (2020), která prodlužuje mandát asistenční 

 mise OSN UNSOM do 31.8.2021 

28.8. poslanci regionálního parlamentu Galmudugu odmítli při zahájení nového 

 zasedání odvolat jeho dosavadního předsedu Mohameda Nur Ga´a la 

29.8. prezident státu HirShabelle Mohamed Waare jmenoval 11-člennou komisi, 

která  bude dohlížet nad volbami do místního Shromáždění s 90 členy, jež 

 proběhnou ve druhé polovině října t.r.; předsedou komise se stal Osman 

 Mohamed Mukhtar  

1.9. prezidenti Jubalandu a Puntlandu jednali v Mogadišu s diplomaty 

 mezinárodních organizací a zemí, podporujících Somálsko, zejména OSN, EU, 

 AU, IGAD, USA, Švédska, Velké Británie a Itálie před zahájením jednání s 

 federální vládou 2.9. o volebním modelu pro letošní parlamentní volby 

13.9. v Mogadišu bylo zahájeno 4. kolo jednání o volebním modelu, kterého se 

 kromě  federálního prezidenta zúčastnilo 5 regionálních prezidentů a guvernér 

 oblasti  Banadir 

17.9. po pětidenním jednání v Mogadišu podepsali prezident Farmaajo a prezidenti 

 všech pěti federálních regionálních států dohodu o zachování klanového 

 systému volby delegátů do nepřímých parlamentních voleb v listopadu 2020 s 



 tím, že 101 delegátů vybere jednoho z 275 poslanců Sněmovny lidu; země tak 

 opustila závazek vůči OSN i mezinárodnímu společenství zavést po 50 letech 

 přímé volby všeobecným hlasováním. Politici se současně shodli na uspořádání 

 nepřímých voleb poslanců za Somaliland v Mogadišu, na tom, že regionální 

 parlamenty zvolí členy Horní komory – Senátu a že bude respektována 30 % 

 kvóta na zastoupení žen 

17.9. prezident jmenoval novým předsedou vlády Mohameda Husseina ROBLE-ho 

21.9. OSN, AU, USA a další zástupci mezinárodního společenství zapojeného do 

 obnovy Somálska vyjádřili své rozčarování, že se zemi nepodařilo po 50 letech 

 dosáhnout všeobecného hlasování v nadcházejících parlamentních volbách 

23.9. Sněmovna lidu hlasy všech 215 přítomných poslanců schválila jmenování 

 Mohameda Husseina Robleho 

26.9. na společném zasedání obou komor parlamentu 252 zákonodárců z 255 

 přítomných schválilo dohodu federální vlády a federálních států ze 17.9. o 

 volebním modelu pro nepřímé parlamentní volby v r. 2020/2021 (každý z 275 

 poslanců nové Sněmovny lidu bude volen 101 delegáty nominovanými 

 kmenovými stařešiny a příslušnou volební komisí); jeden poslanec hlasoval 

 proti dohodě a dva se hlasování zdrželi 

27.9. převzetím agendy od úřadujícího premiéra Guleda se předseda vlády Roble ujal 

 oficiálně své funkce 

1.10. vláda zveřejnila harmonogram voleb s tím, že volby do Senátu proběhnou mezi 

 1. a 10.12.2020, volby do Sněmovny lidu mezi 10. a 27.12.2020 a volby 

 prezidenta 8.2.2021; Národní poradní fórum současně schválilo, že ze 275 

 poslanců Sněmovny lidu jich bude 37 zvoleno v Puntlandu, 43 v Jubalandu, 69 

 na Jihozápadě, 37 v Galmudugu a 38 ve státě HirShabelle 

10.10. velitel sil mise AMISOM genpor. Diomede Ndegeya a velitel pozemních 

 ozbrojených sil Somálské národní armády brig.gen. Abas Amir Ali uzavřeli 

 dohodu o vyšší míře spolupráce při boji proti terorismu, vč. zřízení společného 

 velitelství protiteroristických operací a společné ozbrojené ochrany řádného 

 volebního procesu při parlamentních volbách 

15.10. místopředseda vlády Somálska Mahdí Ahmed Guled a nejvyšší představitel 

 zastoupení OSN James Swan podepsali v Mogadišu novou dohodu o 

 spolupráci, která vytyčuje rámce partnerství pro nejbližších pět let 

19.10. předseda vlády Mohamed Hussein Roble jmenoval 27 ministrů, 17 státních 

 ministrů a 26 náměstků ve své nové vládě (MZV Ahmed Isse AWAD), vládu 

 musí schválit parlament 

24.10. všech 188 přítomných poslanců Sněmovny lidu schválilo složení vlády 

 premiéra Robleho 

28.10. Státní volební komise státu HirShabelle oznámila jména 90 členů nového 

 regionálního parlamentu, Shromáždění, které vybrali na principu zastoupení 

 všech kmenů a sub-klanů kmenoví stařešinové na setkání v dočasném středisku 

 státu Jowharu; po složení slibu zvolí noví poslanci prezidenta HirShabelle na 

 nové funkční období (slib složili 31.10.) 

2.11. předseda Horní komory Abdi Hashi napadl rozhodnutí Národní poradní rady ze 

 17.9., aby federální vláda jmenovala volební komisi pro volby poslanců 

 parlamentu za Somaliland, ačkoliv by to měli být sami obyvatelé Somalilandu, 

 resp. diaspora z tohoto členského státu 

2.11. před volbou nového prezidenta federálního státu HirShabelle odstoupil ten 

 dosavadní, Mohamed Abdi Waare, jehož mandát skončil 26.10. 



4.11. předsedou Shromáždění státu HirShabelle byl zvolen Dr. Abdihakim Luqman 

 Hajji MOHAMED, který získal 77 hlasů z 99, zatímco jeho soupeř Mohamed 

 Mahmoud Goodir 21 hlasů; prvním místopředsedou byl zvolen Siraji Sheikh 

 ISHAQ a druhým místopředsedou Mahad Hassan OSMAN 

5.11. nově zvolený předseda parlamentu HirShabelle Hajji Mohamed jmenoval 

 devítičlennou volební komisi, která zajistí volbu nového prezidenta tohoto 

 federálního státu 

5.11. předseda vlády Roble jmenoval 25 členů Federální volební komise (FEC), která 

 bude dohlížet nad přípravou a průběhem nadcházejících parlamentních a 

 prezidentských voleb, stejně jako členy Rozhodovacího mechanismu volebních 

 sporů;obdobné orgány si na své úrovni ustaví vlády jednotlivých federálních 

 států 

8.11. po předsedovi Horní komory parlamentu, který tak učinil již 5.11., i 12 předních 

 uchazečů o prezidentskou nominaci odmítlo složení FEC, protože jejími členy 

 jsou i státní úředníci a pracovníci zpravodajské a bezpečnostní služby, a 

 vyhrožuje bojkotem prezidentských voleb 

11.11. Shromáždění federálního státu HirShabelle zvolilo novým prezidentem Ali 

 Abdullahi HUSSEINA „Guudlaawe“, který získal hlas 86 poslanců, zatímco 

 Abdirahman Jima´ale Osman pouhých 13 (inaugurace); viceprezidentem byl 

 zvolen Yusuf Ahmed HAGAR „Dabaged“ s 87 hlasy, zatímco jeho 

 protikandidáta Mohameda Mohamuda Abdulleho podpořilo 12 poslanců 

19.11. předseda vlády Roble odvolal z funkce ministra zahraničí Ahmeda Isse Awada; 

 nahradil ho Mohamed Abdirizak MOHAMUD „Abubakar“ (funkce se ujal 

 25.11.) 

21.11. 12 opozičních prezidentských kandidátů se sešlo v Mogadišu, aby po tři dny 

 jednalo o sporu ve věci řádné přípravy nadcházejících voleb, zejména složení 

 federální i státních volebních komisí, které je podle nich účelové s cílem 

 zmanipulovat výsledky voleb 

21.11. spor o jmenování úředníků, kteří budou zajišťovat volby poslanců za 

 odtrženeckou oblast Somalilandu, vyvrcholil, kdy předseda Horní komory 

 federálního parlamentu Abdi Hashi jmenoval paralelní 8-člennou volební 

 komisi a tak vyhověl opozičním prezidentským kandidátům 

22.11. guvernér oblasti Hiiraan Ali Jeyte Osman se sešel ve vesnici Elgal u centra 

 oblasti Beledweyne s frakcí tzv. Rady pro záchranu Hiiraanu (Golaha Samata 

 Bixinta Hiiraan), která odmítá novou vládu státu HirShabelle, protože nový 

 prezident nepochází z Hiiraanu, a volá po ustavení separatistického 

 Hiiraanského státu (v čele Rady, ustavené 14.11., je generál Abukar Haji 

 Warsame HUUD); nepodařilo se mu však Radu přesvědčit o jednání s novou 

 administrativou HirShabelle 

24.11. čtyřdenní konference prezidentských kandidátů ustavila Unii somálských 

 prezidentských kandidátů a zvolila do jejího čela bývalého  prezidenta Sheikha 

 Sharifa Sheikh Ahmeda, Ridwana Hirsiho mluvčím a Husseina Abdi Halaneho 

 sekretářem Unie 

26.11. na závěr 6-denního jednání vydala Unie somálských prezidentských kandidátů 

 komuniké, v němž žádá rozpuštění Federální volební komise FEC a dalších 

 komisí, protože v nich zasedají příslušníci ozbrojených sborů; vyzvala současně 

 předsedu Horní komory, aby jmenoval volební komisi pro volby do parlamentu 

 za tzv. Severní regiony (tj. odtrženecký Somaliland) 



28.11. federální vláda i nová administrativa HirShabelle rozmístily vojenské jednotky 

 v Beledweyne, aby potlačily odpor místních obyvatel proti nově zvolenému 

 prezidentovi Guudlaawemu 

29.11. vláda odvolala svého velvyslance v Keni a vyzvala keňského velvyslance v 

 Mogadišu, aby odjel domů na konzultace; důvodem tohoto kroku je obvinění 

 Keni ze vměšování do vnitřních záležitostí země, když naléhala na federální stát 

 Jubaland, aby odmítl dohodu o zajištění nadcházejících voleb ze 17.9. 

30.11. milice klanu Galjael vyjádřily podporu tzv. Radě pro záchranu Hiiraanu, která 

 odmítá novou vládu státu HirShabelle 

2.12. v reakci na somálskou stížnost na zásahy keňské vlády do vnitřních věcí země, 

 potvrdil prezident Jubalandu Ahmed Mohamed Islam „Madobe“ provedení 

 voleb na území svého státu v souladu s dohodou s ostatními státy a federální 

 vládou za určitých podmínek; současně zopakoval požadavek na stažení 

 vládních vojsk z oblasti Gedo ještě před zahájením volebního procesu 

4.12. prezident USA nařídil stažení 700 amerických vojáků v protiteroristické misi do 

 15.1.2021 

4.12. ministr vnitra, federálních záležitostí a usmíření Mukhtar Hussein Afrah zahájil 

 v Beledweyne jednání s hiiraanskými představiteli o ukončení krize kolem 

 zvolení nového prezidenta HirShabelle; síly předsedy Rady pro záchranu 

 Hiiraanu generála Huuda současně vstoupily do města a obsadily strategické 

 pozice ve snaze zabránit příletu nově zvoleného prezidenta Guudlaawa, který se 

 tu chtěl na znak smíření nechat inaugurovat 

4.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2554 (2020), která obnovuje zmocnění státům a 

 regionálním organizacím spolupracujícím se Somálskem na činnosti tzv. Mezi-

 národních námořních sil bojujících s pirátstvím v pobřežních vodách Somálska 

 o dalších 12 měsíců 

6.12. za účasti předsedy federální vlády a zástupců členských států, jakož i 

 mezinárodní komunity (OSN, AMISOM), proběhlo v Mogadišu 3. zasedání 

 mezinárodního Partnerského fóra se Somálskem, které má jednat o 

 nadcházejících volbách, bezpečnosti, současném vývoji a o všeobecné situaci v 

 zemi 

13.12. vláda se odvolala k regionálnímu uskupení IGAD v diplomatickém sporu s 

 Keňou o jejím jednání s prezidentem separatistického Somalilandu Bihim v 

 Nairobi (15.12. kvůli tomu vypověděla s keňskou vládou diplomatické styky); 

 IGAD má stížnost projednat na summitu v Džibuti 20.12 

15.12. u Beledweynu se sešli kmenoví stařešinové z oblasti Hiiraan s představiteli 

 Hnutí  za záchranu Hiiraanu, vedenými předsedou Rady pro záchranu Hiiraanu 

 generálem Abukarem Haji Warsame Huudem; ten oficiálně oznámil, že do 15 

 dnů vytvoří ve státu HirShabelle nezávislou správu, Hiiraanský stát  

20.12. na jednání summitu regionálního sdružení IGAD v Džibuti se prezidenti 

 Somálska a Keni dohodli na obnovení diplomatických styků 

23.12. Shromáždění federálního státu HirShabelle schválilo poměrem hlasů 66:3 při 

 jedné abstenci změnu ústavy, která prodlužuje mandát prezidenta a poslanců 

 Shromáždění ze čtyř na pět let 

23.12. Federální volební tým (FIET) vyhlásil harmonogram voleb do Horní komory 

 (Senátu) parlamenty jednotlivých federálních členských států, které proběhnou 

 mezi 31.12.2020 a 6.1.2021; dne 7.1.2021 začne registrace, ověřování a 

 příprava zástupců tradičních kmenových stařešinů a občanské společnosti, 

 účastnících se výběru delegátů pro volby 275 poslanců Sněmovny lidu 



24.12. Unie 14 prezidentských kandidátů vyzvala federální členské státy, aby se 

 nezúčastnily voleb senátorů federálního parlamentu 

24.12. prezident Farmaajo podepsal zákon o odložení aplikace změn prozatímní ústavy 

 do doby, než započne mandát nově zvoleného 11. federálního parlamentu 

27.12. skončil mandát současného federálního parlamentu 

28.12. viceprezident státu HirShabelle Yusuf Ahmed Hagar Dabageed oznámil v 

 souvislosti s nepokoji v Beledweyne, že přestože předseda Rady pro záchranu 

 Hiiraanu generál Huud porušil své sliby, je vláda státu připravena řešit obavy 

 jeho klanu 

 

guvernér oblasti Hiiraan Ali Jeyte OSMAN, guvernér oblasti Střední Shabelle Ahmed 

Meyre MAKARAAN, guvernér oblasti Dolní Shabelle Abdikadir Mohamed NUR 

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

13.8. vlády Spojených arabských emirátů a Izraele se za zprostředkování USA a pod 

slibem Izraele, že upustí od anexe části okupovaných území na Západním 

břehu, dohodly na normalizaci vzájemných vztahů a navázání diplomatických 

styků 

 

SRBSKO 

21.6. parlamentní volby do Národního shromáždění se 250 členy se konaly za účasti 

 47,99 % registrovaných voličů 

16.7. prezident a kosovský premiér obnovili pod záštitou EU rozhovory o 

 normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem, přerušené v r. 2018;  dohodli se 

 na pokračování dialogu o pohřešovaných a vysídleným z obou stran na 

 technické úrovni a na dalším setkání v září, kdy se má jednat o majetkovém 

 vyrovnání 

5.10. prezident Vučić požádal premiérku Anu Brnabićovou, aby sestavila novou 

 vládu 

22.10. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ivica DAČIĆ 

22.10. v souvislosti se zvolením do čela parlamentu odstoupil ministr zahraničí Ivica 

 Dačić, úřadujícím ministryní se stala premiérka Ana Brnabićová 

25.10. premiérka Ana Brnabićová oznámila složení své nové vlády (MZV Nikola 

 SELAKOVIĆ) 

 

SRÍ  LANKA 

2.3. uvolnila se funkce předsedy Národního shromáždění 

23.3. guvernérem Severní centrální provincie byl jmenován Mahipala HERATH; 

24.3. se pak guvernérem Západní provincie stal Roshan GOONETILEKE 

5.8. odložené parlamentní volby do Národního shromáždění se 225 členy se konaly 

za účasti 75,89 % registrovaných voličů 

9.8. předsedou vlády byl znovu jmenován Mahinda RAJAPAKSE 

12.8. oznámeno složení nové vlády (MZV Dinesh GUNAWARDENE) 

20.8. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Mahinda Yapa 

ABEYWARDENA 

31.8. guvernérem provincie Uva byl jmenován A.J.M. MUZZAMIL a guvernérem 

Severozápadní provincie Raja COLLURE 

 



STŘEDOAFRICKÁ  REPUBLIKA 

31.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2507 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

 expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 31.8.2020 

28.7. RB OSB přijala rezoluci č. 2536 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

 expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 31.8.2021 

3.12. Ústavní soud vyřadil z kandidátů v prezidentských volbách 27.12. bývalého 

 prezidenta Bozizého, obviněného z organizování vražd a mučení politických 

 odpůrců 

19.12. vláda obvinila bývalého prezidenta Bozizého, kterému odmítl Ústavní soud 

 účast v prezidentských volbách 27.12., že ve spolupráci se vzbouřeneckými 

 skupinami z právě vytvořené Koalice vlastenců pro změnu (CPC) a loajálními 

 příslušníky armády připravuje státní převrat 

27.12. v prezidentských volbách byl za účasti 76,32 % registrovaných voličů znovu 

 zvolen Faustin-Archange TOUADÉRA, který získal 53,92 % odevzdaných 

 hlasů (inaugurace); na dalších místech skončili Anicet-Georges Dologuélé 

 (21,01 %), Martin Ziguélé (7,46 %), Désiré Nzanga Bilal Kolingba (3,79 %), 

 Crépin Mboli Gouma (3,16 %), Sylvain Patassé (1,44 %), Augustin Agou    

 (1,40 %), Jean-Serge Bokassa (1,39 %), Mahamat Kamoun (1,22 %), 

 Alexandre-Ferdinand Nguendet (1,09 %), Catherine Samba-Panza (0,86 %), 

 Abdoul Karim Mackassoua (0,80 %), Eloi Anguimaté (0,62 %), Serge Djorie 

 (0,57 %), Cyriaque Gonda (0,51 %), Reboas Aristide (0,40) a Nicolas Tiangaye 

 (0,37 %), neplatné a prázdné hlasy (7,51 %) 

27.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 140 členy se konaly za účasti 

 76,3 % registrovaných voličů 

30.12. deset opozičních politických stran, sdružených v Koalici demokratické opozice, 

 vyzvalo k opakování voleb, poznamenaných špatnou bezpečnostní situací a 

 podvody a z toho vyplývající nízkou volební účastí v zemi, jejíž dvě třetiny 

 území kontrolují vzbouřenecké milice 

 

SÚDÁN 

15.1. Rada svrchovanosti oznámila potlačení vzpoury bývalých elitních jednotek 

 loajálních svrženému prezidentu Umaru al-Bašírovi, k níž mělo dojít 14.1. v 

 hlavním městě a kterou měl řídit bývalý šéf rozvědky generál Saláh Gosh 

24.1. na základě dohody mezi vládou a rebely z Hnutí osvobození súdánského lidu – 

 sever (SPLM-N), uzavřené při rozhovorech v Jižním Súdánu, bude udělen 

 zvláštní autonomní statut státům Jižní Kordofán a Modrý Nil, které si budou 

 moci vydávat vlastní zákony; to by mělo vést ke vzájemnému usmíření a 

 zapojení milicí SPLM-N do súdánské národní armády 

11.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2508 (2020), kterou prodloužila mandát panelu 

 expertů dohlížejících na plnění uložených opatření do 12.3.2021  

12.2. na jednání o situaci v Dárfúru přislíbila hlava státu generál Burhan spolupráci s 

 Mezinárodním trestním soudem na vydání bývalého prezidenta Bašíra, 

 obviněného z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a z genocidy před 

 mezinárodní soud, pokud  bude jednat v Súdánu 

30.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2517 (2020), kterou prodlužuje mandát hybridní 

 mise AU a OSN v Dárfúru (UNAMID) do 31.5.2020 



5.5. premiéři Súdánu a Etiopie se dohodli na vytvoření společné technické 

 demarkační komise, která má vytýčit definitivní hranici mezi zeměmi a tak 

 zabránit územním sporů podél dosavadní hranice 

14.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2519 (2020), kterou souhlasí s prodloužením 

 mandátu mise OSN v hraniční oblasti Abyei UNISFA do 15.11.2020 

29.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2523 (2020) o zachování rozsahu hybridní mise 

 OSN a AU v Dárfúru (UNAMID) do 3.6.2020, kdy rozhodne o jejím dalším 

 osudu 

3.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2525 (2020), kterou prodlužuje mandát hybridní 

 mise AU a OSN v Dárfúru (UNAMID) do 31.12.2020 

9.7. změny ve vládě, úřadujícím ministrem zahraničí se stal Omar Ismail GAMAR 

 ALDIN (také znám jako Omar Ismail QAMAREDDIN) 

31.8. na ceremoniálu v sousedním Jižním Súdánu podepsala vláda mírovou dohodu s 

pěti vzbouřeneckými organizacemi,působícími ve státech Jižní Kordofán a 

Modrý Nil, jakož i v oblasti Dárfúru, které jsou sdruženy v Revoluční frontě 

Súdánu /jde o frakce Súdánského osvobozeneckého hnutí/armády (SLM/A), 

Súdánského osvobozeneckého hnutí – Přechodné rady spravedlnosti a rovnosti 

(JEM) a Hnutí osvobození súdánského lidu – sever (SPLM-N)/; dvě skupiny 

rebelů, a to frakce SPLM-N vedená Abdelazízem al-Hilu a frakce SLM vedená 

Abdelwahidem Nourem, se však odmítly k mírovým jednáním připojit a tak 17 

let trvající konflikt ukončit 

3.9. dosud stranou mírových jednání stojící frakce SPLM-N vedená Abdelazízem al-

Hilu se přihlásila k principům deklarované vlády po obnovení míru a tak se 

přiblížila podpisu mírové smlouvy 

3.10. v jihosúdánském hlavním městě proběhl slavnostní akt podpisu historické 

 Mírové smlouvy z Juby mezi prozatímní vládou na jedné a Revoluční frontou 

 Súdánu (SRF), resp. frakcemi Súdánského osvobozeneckého hnutí (SLM-MM) 

 na druhé straně; ručitelé smlouvy – Čad, Katar, Egypt, AU, EU a OSN – rovněž 

 připojili své podpisy 

23.10. americký prezident oznámil, že Súdán souhlasí s normalizací vztahů s Izraelem, 

za což byl odstraněn z amerického seznamu států – sponzorů terorismu, 

odblokována americká hospodářská pomoc a povoleny americké investice v 

zemi 

12.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2550 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 v hraniční oblasti Abyei UNISFA do 15.5.2021 

22.12. vlády Súdánu a Etiopie zahájily v Chartúmu jednání o demarkaci společných 

 hranic, jak se dohodly na summitu IGAD v Džibuti 20.12. 

22.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2559 (2020), kterou ukončila činnost hybridní mise 

 AU a OSN v Darfúru k 31.12.2020 a nařídila stažení sil do 30.6.2021  

 

SURINAM 

25.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s 51 členem se konaly za účasti 

 71,58 % registrovaných voličů 

29.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ronnie BRUNSWIJK 

13.7. Národní shromáždění zvolilo novým prezidentem Chandrikapersada „Chan“ 

 SANTOKHI-ho, který neměl protikandidáta (inaugurace 16.7.); 

 viceprezidentem byl zvolen Ronnie BRUNSWIJK, který současně předsedá 

 vládě 

15.7. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Marinus BEE 



16.7. inaugurace prezidenta, viceprezidenta i jejich vlády (MZV Albert Ramchand 

 RAMDIN) 

 

SVATÁ HELENA 

24.1. úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupila Fiona Maria KILPATRICK, 

 kterou po třech měsících v systému rotace vystřídá Steve Thomas TOWNSEND 

 (stalo se tak 30.4.) 

15.3. úřad administrátora Ascensionu nastoupil Sean Gilbert Peter BURNS 

31.7. úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupila opět Fiona Maria 

 KILPATRICK 

31.10. úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupil Steve Thomas TOWNSEND 

 

SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS 

5.6. parlamentní volby do Národního shromáždění s 15 členy se konaly za účasti 

 58,41 % registrovaných voličů 

7.6. premiér Timothy Sylvester HARRIS byl potvrzen ve své funkci na druhé  

funkční období 

14.6. jmenována nová vláda (MZV Mark BRANTLEY) 

8.7.  předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen A. Michael PERKINS 

 

SVATÝ  TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV 

14.8. parlament projednal a schválil nový politický statut autonomní oblasti Princův 

 ostrov, který posiluje kompetence regionální vlády a Oblastního zákonodárného 

 shromáždění(Assembleia Legislativa Regional) 

14.8. předseda vlády Jorge Bom Jesus navrhl Dr. Filipe NASCIMENTO do úřadu 

 předsedy regionální vlády Princova ostrova (Príncipe) 

19.9. změny ve vládě, novou ministryní zahraničí se stala Edite TEN JUÁ 

 

SVATÝ VINCENC A GRENADINY 

26.3. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Carlos JAMES 

5.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 21 členy se konaly za účasti    

 66,86 % registrovaných voličů 

7.11. předsedou vlády byl znovu zvolen Ralph Everard GONSALVES 

10.11. jmenována nová vláda, v níž její předseda vykonává i funkci ministra zahraničí 

30.11. předsedkyní Poslanecké sněmovny zvolena Rochelle FORDE 

 

SVAZIJSKO – ESWATINI 

13.12. na nákazu Covid-19 zemřel v jihoafrické nemocnici předseda vlády Ambrose 

 Dlamini, úřadujícím premiérem se stal jeho zástupce Themba MASUKU 

 

SÝRIE 

10.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2504 (2020), kterou prodloužila autorizaci 

členských zemí na zřízení monitorovacího systému, který bude dohlížet nad 

distribucí humanitární pomoci, o 6 měsíců, tj. do 10.7.2020 

5.3. na jednání v Moskvě se prezidenti Ruska a Turecka dohodli na příměří v syrské 

provincii Idlíb, kde spolu bojují syrská armáda a rebelové podporovaní oběma 

zeměmi, stejně jako na vytvoření bezpečnostního koridoru podle silnice z 

Aleppa do Latákíje o šířce 6 km severně a 6 km jižně od města Idlíbu, od 15.3. 

kontrolovaného společnými vojenskými hlídkami 



7.5. volební orgány již podruhé odložily termín konání parlamentních voleb z 

důvodu pandemie Covid-19, tentokrát na 19.7. 

11.6. prezident odvolal předsedu vlády Imada Chamise a na jeho místo jmenoval 

dočasně Husseina ARNOUS-e, který vládu povede do voleb v červenci t.r. 

11.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2533 (2020), kterou prodloužila autorizaci 

členských zemí na zřízení monitorovacího systému, který bude dohlížet nad 

distribucí humanitární pomoci, do 10.7.2021 

19.7. parlamentní volby do Lidového shromáždění s 250 členy proběhly za účasti 

33,17 % registrovaných voličů na cca 70 % území státu 

11.8. předsedou Lidového shromáždění byl opět zvolen Hammouda SABBAGH 

25.8. prezident pověřil sestavením nové vlády Husseina ARNOUS-e 

30.8. jmenována nová vláda (MP Hussein ARNOUS, MZV Walid MUALLEM), 

která se 2.9. ujala své funkce 

16.11. zemřel ministr zahraničí Valíd Mualim,jeho nástupcem byl 22.11. jmenován 

Faisal MEKDAD 

 

ŠALOMOUNOVY OSTROVY 

7.9. předseda vlády ostrova Malaita Daniel Suidani oznámil uspořádání 

 celoprovinčního referenda o nezávislosti na Šalomounových ostrovech, se 

 kterými se Malaita pře o vztah k Číně; ústřední vláda s referendem nesouhlasí 

 

ŠPANĚLSKO 

2.1. protože Katalánská republikánská levice (ERC) se ve svém referendu vyslovila 

 pro nepřímou podporu vládě socialistů a Unidos podemos za příslib jednání o 

 katalánské svrchovanosti, oznámí úřadující premiér Pedro Sánchez program a 

 složení své vlády Kongresu poslanců na hlasování 5.1. 

5.1. Kongres poslanců v 1. kole hlasování odmítl poměrem hlasů 160:165 při 18 

 abstencích vyslovit důvěru koaliční vládě premiéra Pedra Sáncheze; 2. kolo 

 hlasování proběhne 7.1. 

7.1.  Kongres poslanců vyslovil poměrem hlasů 167:165 při 18 abstencích důvěru 

 premiérovi Sánchezovi k vytvoření nové vlády 

10.1. na úřad ministryně zahraničí byla nominovaná Arancha GONZÁLEZ LAYA 

12.1. premiér Sánchez předložil králi seznam členů své nové vlády 

13.1. král přijal slib nové vlády, která se tím ujala funkce 

9.3. odstoupil MZV katalánské vlády Alfred Bosch, úřadující ministryní se stala 

 Teresa JORDÀ 

20.3. novým ministrem zahraničí Katalánska jmenován Bernat SOLÉ (úřad nastoupil 

 21.3.) 

28.9. Nejvyšší soud zbavil na 18 měsíců funkce prezidenta Generalitatu Katalánska 

 Quima Torru poté, co ve všeobecných volbách v r. 2019 odmítl odstranit 

 separatistické symboly a vládní budovy, a to i po příkazu soudu, aby tak učinil 

29.9. Torrův zástupce Pere ARAGONÈS převzal funkci úřadujícího prezidenta 

 Generalitatu 

31.12. ministryně zahraničí Arancha González Laya oznámila, že vláda uzavřela 

 dohodu s Velkou Británií o volném vstupu do a z Gibraltaru i v případě 

 odchodu Británie z EU; Gibraltar zůstává součástí Schengenského prostoru a 

 bude dodržovat pravidla EU, ač zůstává součástí Spojeného království, a 

 španělsko-britská dohoda bude obsahem separátní smlouvy mezi Británií a 

 EU, která má být uzavřena do několika měsíců 

 



ŠVÝCARSKO 

1.1. úřad prezidentky nastoupila Simonetta Myriam SOMMARUGA 

30.11. novými předsedy Národní rady a Rady kantonů byli zvoleni Andreas AEBI a 

 Alex KUPRECHT 

9.12. prezidentem na r. 2021 byl 188 hlasy z 220 volitelů zvolen Guy PARMELIN a 

 viceprezidentem 162 hlasů ze 191 volitelů Ignazio CASSIS 

 

TÁDŽIKISTÁN 

1.3. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 63 členy se konaly za volební 

 účasti 86,1 % 

17.3. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen ZOKIRZODA Mahmadtohir Zoir 

27.3. nepřímé parlamentní volby do Národního shromáždění se 34 členy, z nichž 25 

volili členové regionálních rad, osm jmenoval prezident a bývalý prezident je 

členem Národního shromáždění ex offo 

17.4. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Rustam EMOMALI 

11.10. v prezidentských volbách byl za účasti 85,34 % oprávněných voličů do čela 

státu zvolen opět Emomali RACHMON s 92,07 % odevzdaných hlasů 

(inaugurace 30.10.); na dalších místech skončili Rustam Latifzoda (3,06 %), 

Rustam Rahmatzoda (2,17 %), Abduhalim Ghafforov (1,51 %) a Mirodž 

ABDULLOJEV (1,18 %) 

30.10. prezident odvolal dosavadní vládu z funkce 

4.11. jmenována nová vláda (MP Kochir RASULZODA, MZV Sirodžiddín ASLOV) 

 

TANZÁNIE 

21.7. Volební komise stanovila termín parlamentních a prezidentských voleb na 

 28.10.2020 

28.10. v prezidentských volbách s 15 kandidáty  obhájil svůj úřad John Pombe 

 MAGUFULI, který za volební účasti 50,72 % registrovaných voličů získal 

 podporu 84,40 % z nich (inaugurace 5.11.), na dalších místech skončili Tundu 

 Antiphas Mughwai  Lissu (13,04 %), Bernard Kamilius Membe (0,13 %) a 

 dalších 12 kandidátů, kteří dohromady získali podporu 2,44 % voličů (Philipo 

 Fumbo, Twalib Kadege, prof. Ibrahim Lipumba, Yeremia Maganja, Leopold 

 Mahona, Khalfan Mazrui, Mattamwega Mgaywa, Cecilia Mwanga, Hashim 

 Rungwe, Seif Maalim Seif, Queen Sendiga a John Shibuda)  

28.10. parlamentní volby do Národního shromáždění s 384 členy proběhly za účasti 

 50,72 % registrovaných voličů 

29.10. předseda Národní volební komise Semistocles Kaijage odmítl všechny stížnosti 

 opoziční strany Chadema na neregulérnost průběhu voleb a na falešné volební 

 lístky, jako nedůvodné 

10.11. předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Job J. NDUGAI 

12.11. Národní shromáždění jednomyslně schválilo opětovné jmenování Kassima 

 MAJALIWA-y předsedou vlády 

13.11. prezident začal jmenovat jednotlivé členy vlády (ministrem zahraničí byl opět 

 jmenován Palamagamba KABUDI) 

 

TATARSTÁN 

11.-13.9.  v prezidentských volbách byl za účasti 78,70 % registrovaných voličů do čela 

 státu zvolen opět Rustam Nurgaljevič MINNICHANOV, pro kterého hlasovalo    

 84,73 % voličů (inaugurace 18.9.), na dalších místech skončili Almir Michejev 



 (5,07 %), Alfred Valijev (4,41 %), Oleg Korobčenko (3,19 %) a Vladimir 

 Surčilov (2,60 %) 

 

THAJSKO 

6.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

2.9. král obnovil oficiální statut královské konkubíny své milence Sineenat 

 Wongvajirapakdi, kterého ji zbavil v říjnu 2019, protože se protivila králově 

 manželce, královně Suthidě 

22.10. vláda zrušila výjimečný stav vyhlášený 15.10., který ji měl umožnit potlačit 

 měsíce trvající protivládní demonstrace 

2.12. Ústavní soud osvobodil předsedu vlády Prajutha Čan-o-ču, obviněného ze střetu 

 zájmů, což by jej diskvalifikovalo k výkonu funkce premiéra  

 

TCHAJ-WAN 

11.1. prezidentské volby opět vyhrála Cchaj Jing-wen /Tsai Ing-wen/, které získala 

 podporu 57,13 % hlasujících (inaugurace 20.5.), zatímco Chan Kchuo-jü /Han 

 Kuo-yu/ 38,61 % a James Soong 4,26 %; volební účast dosáhla 74,90 % 

 registrovaných voličů 

11.1. parlamentní volby do Zákonodárného dvoru se 113 členy se uskutečnily za 

 volební účasti 74,86 % 

1.2. funkci předsedy Zákonodárného dvora nastoupil Jou Si-kchun /Yu Shyi-kun/ 

14.5. v souladu s ústavou odstoupila vláda premiéra Su Čen-čanga, aby umožnila 

jmenování vlády nové 

19.5. oznámeno složení nové vlády (MP Su Čen-čang /Su Tseng-chang/, MZV 

Joseph Wu) 

20.5. inaugurace prezidentky Cchaj Jing-wen, která současně jmenovala novou vládu 

 

 

TOBAGO 

30.4. úřadujícím tajemníkem Poslanecké sněmovny se stal Joel JACK 

6.5. tajemníkem Poslanecké sněmovny byl zvolen Ancil K. DENNIS 

 

TOGO 

22.2. v prezidentských volbách byl hlavou státu opět zvolen Faure Essozimma 

 GNASSINGBÉ EYADÉMA, který za volební účasti 76,63 % registrovaných 

 voličů získal podporu 72,36 % z nich (inaugurace 3.5.); na dalších místech 

 skončili Messan Agbéyomé Gabriel Kodjo (18,37 %), Jean-Pierre Fabre       

 (4,35 %), Aimé Gogué (2,38 %), Wolou Komi (1,14 %), Georges Williams 

 Kuessan (0,77 %) a Tchassona Traoré (0,63 %) 

3.3. Ústavní soud potvrdil výsledky prezidentských voleb z 22.2. a prohlásil Faure 

 Gnassingbého jejich vítězem 

25.9. odstoupila vláda premiéra Komi Seloma Klassou 

28.9. novou předsedkyní vlády byla jmenována Victoire Tomegah DOGBÉ 

1.10. oznámeno složení nové vlády (MZV Robert DUSSEY) 

2.10. Národní shromáždění jednomyslně vyslovilo důvěru nové vládě 

 

TOKELAU 

23.1. parlamentní volby do Generální rady (Fono Fakamua) s 22 členy a přímé volby 

náčelníků jednotlivých ostrovů (faipule) – atolu Atafu (Kelihiano KALOLO), 

atolu Fakaofo (Fofo Filipo TUISANO) a atolu Nukunonu (Siopili PEREZ) 



9.3. na ustavující schůzi Generální rady byla ustavena Rada pro trvalou vládu, jíž 

předsedá pro rok 2020 jako Ulu-o-Tokelau faipule atolu Fakaofo Fofo Filipo 

TUISANO 

 

 

TRINIDAD A TOBAGO 

3.7. prezidentka rozpustila Sněmovnu reprezentantů a volby do nové stanovila na 

 10.8. 

10.8. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů se 41 členy se konaly za účasti 

 58,04 %  oprávněných voličů 

19.8. jmenována nová vláda (MP Keith Christopher ROWLEY, MZV Dr. Amery 

 BROWNE) 

28.8. předsedkyní Sněmovny reprezentantů byla znovu zvolena Bridgid 

 ANNISETTE-GEORGE a předsedkyní Senátu opět Christine KANGALOO 

 

TUNISKO 

2.1. oznámeno složení nové vlády (MP Habib DŽEMLÍ /Habib Jemli/, MZV Chálid 

 ŠÍLÍ /Khaled Shili/) 

10.1. parlament odmítl poměrem hlasů 134:72 poskytnout důvěru nové vládě 

20.1. prezident pověřil sestavením nové vlády Elyese FAKHFAKH-a 

15.2. designovaný předseda vlády Fakhfakh oznámil složení své vlády (MZV 

 Noureddine ERRAY) 

27.2. poměrem hlasů 129:77 při jedné abstenci vyslovil parlament důvěru vládě 

 premiéra Elyese Fakhfakha  

15.7. odstoupil premiér Elyes Fakhfakh, jehož demisi prezident přijal 16.7. 

17.7. prezident Kaïs Saïed vyzval parlamentní strany, aby mu do 22.7. předložili 

 návrhy svých kandidátů na funkci předsedy vlády  

23.7. z funkce byl odvolán ministr zahraničí Nourreddine Erray, jehož úřadující 

 nástupkyní byla 24.7. jmenována Salma ENNAIFER 

25.7. prezident jmenoval novým předsedou vlády Hichema MECHICHI-ho 

24.8. designovaný premiér Hichem Mechichi představil svou vládu (MZV Othman 

 JERANDI) 

2.9. poměrem hlasů 134:67 schválilo Národní shromáždění novou vládu premiéra 

 Mechichiho, která se téhož dne ujala funkce 

 

TURECKO 

7.7. předsedou Velkého národního shromáždění zvolen znovu Mustafa ŞENTOP 

 

TUVALU 

22.8.2019  úřadující generální guvernérka Teniku TALESI 

 

UGANDA 

18.6. Vrchní soud rozhodl, že ve volbách se budou nadále moci zúčastnit vězni a 

 občané v diaspoře 

30.9. Východoafrický soudní dvůr odmítl žádost o obnovení limitu a  potvrdil 

 rozhodnutí Vrchního soudu Ugandy, které schválilo ústavnost změny ústavy z r. 

 2017, která ruší věkový limit pro kandidáty na prezidenta 

2.11. Volební komise potvrdila způsobilost 10 kandidátů do prezidentských voleb  

 14.1.2021  

 



UKRAJINA 

17.1. předseda vlády Oleksij Hončaruk nabídl svou demisi poté, co byla zveřejněna 

 jeho kritika prezidenta Zelenského; ten však demisi nepřijal 

3.3. premiér Oleksij Hončaruk předložil Nejvyšší radě svou rezignaci 

4.3. Nejvyšší rada přijala poměrem hlasů 353:0 při 49 abstencích rezignaci Oleksije 

 Hončaruka a zvolila poměrem 291:59 při 46 abstencích novým předsedou vlády 

 Denyse Anatolijovyče ŠMYHAL-a; téhož dne se funkce ujala i jeho vláda 

 (MZV Dmytro Ivanovyč KULEBA) 

16.4. zahájena výměna zajatců mezi Ukrajinou a separatisty na Donbase 

30.10. prezident navrhl rozpuštění Ústavního soudu a zrušení jeho rozhodnutí ve věci 

 platnosti protikorupční legislativy 

 

URUGUAY 

15.2. předsedou Poslanecké sněmovny se stal Dr. Martín LEMA, jehož mandát 

 skončí 28.2.2021 

1.3. nástup prezidenta Luise Lacalle Pou a jeho vlády (MZV Ernesto TALVI 

 PÉREZ) 

1.3. úřad předsedkyně Senátu nastoupila viceprezidentka Beatriz ARGIMÓN 

1.7. odstoupil ministr zahraničí Ernesto Talvi Pérez, v úřadu ho nahradil Francisco 

 Carlos  BUSTILLO BONASSO , který se funkce ujal 6.7.  

 

USA 

9.1. Sněmovna reprezentantů poměrem hlasů 224:194 omezila prezidentovy 

 pravomoci vést vojenské operace proti Íránu; o zákonu bude hlasovat i Senát 

15.1. Sněmovna reprezentantů zvolila sedm svých zástupců, kteří mají v Senátu vést 

ústavní žalobu na prezidenta a které vede předseda sněmovního výboru pro 

tajné služby Adam Schiff; současně poměrem hlasů 228:193 schválila rezoluci 

o předání žaloby Senátu k provedení procesu impeachmentu  

16.1. všech 100 senátorů složilo do rukou předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse 

slib soudce pro nadcházející proces impeachmentu prezidenta, který má začít 

21.1. 

5.2. Senátu poměrem hlasů 52:48, resp. 53:47, zbavil prezidenta Trumpa obžaloby v 

obou částech obvinění (zneužití moci a pohrdání Kongresem) 

20.2. prezident jmenoval úřadujícím ředitelem Národního zpravodajství (Director of 

National Intelligence) Richarda Allena GRENELL-a, který tak 12.3. nahradí 

dosavadního úřadujícího ředitele viceadmirála v.v. Josepha Maguireho 

29.2. prezident znovu nominoval na pozici ředitele Národního zpravodajství (DNI) 

Johna Lee RATCLIFFE-a 

7.3. prezident odvolal šéfa štábu Bílého domu Micka Mulvaneye, kterého má 

nahradit Mark Randall MEADOWS 

8.4. rezignoval úřadující ministr námořnictva Thomas Modly, jeho nástupcem se 

stal dosavadní podsekretář ministerstva James McPHERSON 

9.6. Senát schválil jmenování generála Charlese Quintona BROWN-a, Jr. 

náčelníkem Štábu leteckých sil  

25.8. prezident nominoval dosavadního úřadujícího ministra Chada Wolfa na 

ministra vnitřní bezpečnosti 

1.9. na ceremoniálu otevření ředitelství Vesmírných sil na ústředním velitelství 

leteckých ozbrojených sil USA uvedla ministryně letectva Barbara Barrettová 

do funkce jeho ředitele plukovníka letectva Toda BENSON-a 



3.11. v prezidentských volbách zvítězil Joseph Robinette BIDEN, Jr., který získal 

51,38 % odevzdaných hlasů s 306 volitelů (z 25 států, District of Columbia a 

jednoho z Nebrasky) (inaugurace 20.1.2021), za ním skončili Donald J. Trump 

s 46,88 % odevzdaných hlasů a s 232 voliteli z 25 států a jednoho z Maine, 

Joanne Marie Jorgensen (1,18 %), Howie Gresham Hawkins (0,26 %) a ostatní 

(0,40 %); volební účast dosáhla 66,6 % registrovaných voličů 

3.11. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů se 435 členy a třetiny Senátu se 

100 členy se konaly za volební účasti 66,2 % registrovaných voličů 

9.11. prezident odvolal z funkce ministra obrany Marka Espera, funkci dočasně 

převzal ředitel Národního protiteroristického centra Christopher C. MILLER 

12.11. nově zvolený prezident Biden jmenoval šéfem štábu Bílého domu Ronalda A. 

KLAIN-a 

13.11. v Georgii začalo státem nařízené ruční přepočítávání hlasů odevzdaných v 

prezidentských volbách 3.11. s termínem skončení do 20.11.  

19.11. státní tajemník Georgie Brad Raffensperger oznámil, že ruční přepočet hlasů 

potvrdil vítězství Joe Bidena rozdílem 12.284 hlasů; jeho převaha nad 

Trumpem v měřítku celých USA dosáhla 5,9 mil.hlasů 

20.11. vedoucí většiny v Senátu státu Michigan Mike Shirkey a předseda místní 

Sněmovny reprezentantů Lee Chatfield oznámili, že republikánští zákonodárci 

Michiganu odmítli nátlak prezidenta Trumpa na schůzce v Bílém domě, aby 

zpochybnili výsledky prezidentských voleb v tomto státu, v nichž zvítězil 

demokrat Biden rozdílem 154 tisíc hlasů 

21.11. pensylvánský soudce Matthew Brann odmítl jako nedůvodný požadavek 

Trumpovy volební kampaně zneplatnit téměř sedmi milionů korespondenčních 

hlasů ve státě, kde jeho soupeř Biden vede o více než 80 tisíc hlasů; nic tak 

nebrání oficiálnímu vyhlášení výsledků voleb v Pensylvánii příští týden 

23.11. zvolený prezident Biden nominoval Antony Johna BLINKEN-a na funkci 

ministra zahraničí, Janet Louise YELLEN-ovou na funkci ministryně financí, 

Alejandra N. MAYORKAS-e na funkci ministra vnitřní bezpečnosti, Lindu 

THOMAS-GREENFIELD-ovou na funkci velvyslankyně při OSN, Johna 

Forbese KERRY-ho zvláštním zmocněncem pro otázky změn klimatu, Jacoba 

Jeremiaha „Jake“ SULLIVAN-a poradcem pro národní bezpečnost a Avril 

Danica HAINES-ovou ředitelkou Národního zpravodajství 

23.11. certifikační komise státu Michigan potvrdila oficiální výsledky prezidentských 

voleb a vítězství J. Bidena 

23.11. prezident nařídil vládní agentuře Správa obecných služeb (GSA), aby zahájila 

proces předávání moci nově zvolenému prezidentovi Bidenovi 

24.11. guvernér státu Pensylvánie Tom Wolf potvrdil oficiální výsledky 

prezidentských voleb a vítězství J. Bidena 

25.11. také příslušné orgány státu Nevada ohlásily konečné výsledky prezidentských 

voleb a potvrdily vítězství J. Bidena o 33.596 hlasů 

27.11. federální odvolací soud v Pensylvánii odmítl poměrem hlasů 3:0 stížnost 

Trumpova volebního týmu na falšování výsledků prezidentských voleb jako 

nedůvodnou a neprokázanou 

29.11. zvolený prezident Biden oznámil, že ředitelkou komunikací Bílého domu za 

jeho vlády bude Kate BEDINGFIELD a tiskovou mluvčí Bílého domu Jennifer 

Rene PSAKI 

30.11. státní tajemnice státu Arizona Katie Hobbs potvrdila oficiální výsledky 

prezidentských voleb 3.11. s tím, že zvítězil J. Biden nad D. Trumpem o 10.457 

hlasů 



30.11. guvernér státu Wisconsin Tony Evers oficiálně potvrdil vítězství J. Bidena nad 

D. Trumpem o 20.682 hlasů, a to i po přepočtu hlasů ve dvou největších 

okresech jak požadovala Trumpova volební kampaň 

30.11. kromě potvrzení kandidátky na ministryni financí, jmenoval prezident Biden 

předsedkyní Rady ekonomických poradců Cecilii ROUSE, ředitelem Národní 

ekonomické rady Briana Christophera DEESE a ředitelkou Úřadu řízení a 

rozpočtu Neeru TANDEN 

1.12. generální prokurátor William Barr oznámil, že ministerstvo spravedlnosti 

nenašlo žádné důkazy, které by podporovaly stížnosti D. Trumpa na falšování 

prezidentských voleb a potvrdilo rozdíl v počtu odevzdaných hlasů nejméně v 

rozsahu 6,2 milionu hlasů ve prospěch jeho soupeře 

3.12. Nejvyšší soud státu Wisconsin odmítl poměrem hlasů 4:3 projednávat stížnost, 

v níž právní zástupci D. Trumpa žádali zneplatnit 221 tisíc hlasů odevzdaných v 

prezidentských volbách s tím, že ji musejí nejdříve projednat soudy nižší 

instance 

7.12. státní tajemník Georgie Brad Raffensperger oznámil, že po dvou přepočtech 

hlasů odevzdaných v prezidentských volbách byl i potřetí prohlášen jejich 

vítězem Joseph Biden rozdílem necelých 12 tisíc hlasů 

7.12. federální soudci v Georgii a Michiganu odmítli další žaloby na výsledek 

prezidentských voleb vznesené Trumpovou volební kampaní 

7.12. prezident Biden nominoval na funkci ministra obrany Lloyda Jamese AUSTIN-

a III. a na funkci ministra zdravotnictví a sociálních služeb Xaviera BECERRA 

9.12. Nejvyšší soud zamítl protest republikánské kampaně ve státě Pensylvánie proti 

certifikaci vítězství J. Bidena v prezidentských volbách, kterou 24.11. vydal 

guvernér T. Wolf, a žádost o její zrušení 

10.12. prezident Biden nominoval na úřad ministra zemědělství Thomase Jamese 

VILSACK-a, ministryně bydlení a rozvoje měst Marciu Louise FUDGE a 

Denise Richarda McDONOUGH-a navrhl na úřad ministra pro záležitosti 

veteránů; ředitelkou Rady pro domácí politiku Bílého domu jmenoval Susan 

Elizabeth RICE-ovou 

11.12. Nejvyšší soud odmítl požadavek generálního prokurátora státu Texas Kena 

Paxtona, podpořený prezidentem Trumpem a generálními prokurátory dalších 

17 států, v nichž zvítězil republikánský kandidát, a 106 republikánskými členy 

Kongresu, na zneplatnění výsledků prezidentských voleb v Georgii, Michiganu, 

Pensylvánii a Wisconsinu, které prohlásily vítězem J. Bidena, jako neoprávněný 

14.12. Nejvyšší soud státu Wisconsin odmítl odvolání kampaně D. Trumpa proti 

oficiálním výsledkům prezidentských voleb poté, co bylo vyhověno požadavku 

na přepočet hlasů v okresech Dane a Milwaukee, a na anulování 221 tisíc hlasů 

14.12. hlasování kolegia volitelů potvrdilo vítězství Josepha R. Bidena nad Donaldem 

J. Trumpem v prezidentských volbách 3.11. v poměru 306:232 

14.12. krátce po zveřejnění výsledku hlasování kolegia odvolal Trump z funkce 

ministra spravedlnosti a generálního prokurátora USA Williama Barra, který již 

dříve potvrdil neodůvodněnost Trumpových požadavků na revizi výsledků 

hlasování; úřadujícím ministrem se 23.12. stal Jeffrey Adam ROSEN 

15.12. prezident Biden nominoval na úřad ministra dopravy Petera Paula Montgomery 

BUTTIGIEG-a 

17.12. do funkce ministryně vnitra nominoval prezident Biden Debru Anne 

HAALAND-ovou, na ministryni energetiky navrhl Jennifer Mulhern 

GRANHOLM-ovou, do funkce ředitele Agentury pro ochranu životního 

prostředí (EPA) nominoval Michaela S. REGAN-a; předsedkyní Rady pro 



kvalitu životního prostředí bude Brenda MALLORY-ová a Kancelář Bílého 

domu pro politiku klimatických změn povede Regina McCARTHY-ová 

22.12. do funkce ministra školství nominoval prezident Biden Dr. Miguela Ángela 

CARDONA-u 

 

UZBEKISTÁN 

5.1. ve 2. kole parlamentních voleb do Zákonodárné sněmovny se 150 členy bylo za 

účasti 62,8 % oprávněných voličů zvoleno 22 zbývajících poslanců 

16.-17.1.  nepřímé parlamentní volby do Senátu se 100 členy, z nichž 84 je voleno 

regionálními orgány a 16 jmenuje prezident republiky  

20.1. předsedou Zákonodárné sněmovny byl znovu zvolen Nurdinžon ISMOILOV 

20.1. odstoupila vláda premiéra Abdully Aripova 

21.1. předsedkyní Senátu byla znovu zvolena Tanzila Kamalovna NORBOEVA 

21.1. předsedou vlády byl znovu jmenován Abdulla Nigmatovič ARIPOV, kterého 

současně schválila Zákonodárná sněmovna 

22.1. schválena nová vláda (MZV Abdulaziz Chafizovič KAMILOV) 

 

VANUATU 

22.1. uvolnila se funkce předsedy Národního shromáždění 

19.-20.3. parlamentní volby do Národního parlamentu s 52 členy se konaly za účasti 

 51,3  % oprávněných voličů 

20.4. Národní parlament zvolil na ustavujícím zasedání svým předsedou Graciu 

 SHADRACK-a 

20.4. Národní parlament zvolil novým předsedou vlády Roberta LOUGHMAN-a 

 WEIBUR-a, kterého podpořilo 31 poslanců, Ralpha Regenvanu jenom 21 

20.4. premiér jmenoval novou vládu (MZV Mark ATI) 

 

VATIKÁN 

25.10. papež František ohlásil jmenování 13 nových kardinálů, z nich se devět bude 

 moci s ohledem na svůj věk zúčastnit konkláve 

28.11. papež uvedl do úřadu 13 nových kardinálů, jejichž celkový počet dosáhl 232 

 

VELKÁ  BRITÁNIE 

9.1. ve 3. čtení schválila Dolní sněmovna poměrem hlasů 330:231 prováděcí zákon 

 k dohodě o vystoupení země z EU k 31.1., který byl následně postoupen k 

 projednání Sněmovně lordů 

21.1. Sněmovna lordů ve 3. čtení schválila bez hlasování prováděcí zákon k dohodě o 

 vystoupení země z EU, k němuž však přidala 5 dodatků (poslední poměrem 

 hlasů 239:235), a tak se zákon vrací na jednání Dolní sněmovny 

22.1. Dolní sněmovna přehlasovala poměrem 342:254 všechny dodatky k zákonu o 

 vystoupení země z EU, které přijala Sněmovna lordů, a zákon v původním 

 znění postoupila k podpisu královně (učinila tak 23.1.) 

13.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

24.12. předsedkyně Evropské komise von der Leyen a předseda vlády Velké Británie 

 Johnson oznámili, že vyjednavači obou stran dosáhli dohody o obchodních 

 vztazích mezi EU a Velkou Británií po skončení přechodného období k 

 31.12.2020; dohoda podléhá schválení Evropského i britského parlamentu 

30.12. Dolní sněmovna schválila poměrem hlasů 521:73 dohodu o obchodních 

 vztazích s EU po 1.1.2021; poté, co i Sněmovna lordů schválila dohodu bez 

 hlasování, královna vydala svůj souhlas a předseda vlády Johnson ji podepsal i 



 za britskou stranu, vstoupila dohoda dočasně v platnost a čeká ji jen souhlas 

 Evropského parlamentu 

31.12. španělská ministryně zahraničí Arancha González Laya oznámila, že její vláda 

 uzavřela dohodu s Velkou Británií o volném vstupu do a z Gibraltaru i v 

případě  odchodu Británie z EU; Gibraltar zůstává součástí Schengenského 

prostoru a  bude dodržovat pravidla EU, ač zůstává součástí Spojeného království, a 

 španělsko-britská dohoda bude obsahem separátní smlouvy mezi Británií a EU, 

 která má být uzavřena do několika měsíců 

 

Náčelník Štábu letectva vrchní letecký maršál Mike WIGSON 

 

VENEZUELA 

5.1. poté, co se opozicí ovládanému Národnímu shromáždění nepodařilo shodnout 

 se na osobě svého předsedy, prohlásili se jím jednak dosavadní předseda Juan 

 Guaidó, kterému policie zabránila v účasti na zasedání parlamentu, jednak jeho 

 rival z opozičních lavic Luis Eduardo PARRA RIVERO, pro kterého hlasovalo 

 100 ze 167 přítomných zákonodárců 

7.1. Juanu Guaidó a stovce dalších opozičních poslanců se podařilo prorazit 

 policejní blokádu Národního shromáždění a v zasedacím sále, který opustili 

 poslanci podporující vládu, složit slib předsedy Národního shromáždění i 

 úřadujícího prezidenta 

31.3. jménem vlády USA nabídl její ministr zahraničí Pompeo prezidentu Madurovi 

 zrušení všech ekonomických sankcí vůči Venezuele, pokud bude jeho režim 

 souhlasit s podílem opozice na řízení země formou přechodné vlády, v níž by 

 neměli být zastoupeni ani prezident Maduro ani předseda parlamentu Guaidó, a 

 která by do roka uspořádala nové volby°prezident Maduro 1.4. návrh vlády 

 USA odmítl 

3.5. vláda oznámila, že odrazila žoldáckou námořní invazi na území Venezuely do 

 státu La Guaira ze sousední Kolumbie, která měla násilně svrhnout vládu 

 prezidenta Madura; k organizování a řízení invaze se 4.5. přiznal bývalý 

 příslušník amerických Zelených baretů Jordan Goudreau a 17.6. kvůli jejich 

 obžalobě z korupce stáhl Nejvyšší soud z kandidátek dvou opozičních stran 

 (Spravedlnost především a Demokratická akce) do parlamentních voleb jejich 

 předáky 

30.6. předsedkyně nové Národní volební rady Indira Maira Alfonzo Izaguirre 

 oznámila zvýšení počtu členů Národního shromáždění o 93 křesel, takže 

 prosincové parlamentní volby rozhodnou o 277 poslancích NS 

1.9. prezident Maduro udělil milost 110 svým politickým oponentům a nařídil jejich 

 okamžité propuštění   

6.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 277 členy bojkotované většinou 

 opozice se konaly za účasti 30,5 % registrovaných voličů  

7.-12.12.  opozice uspořádala referendum o politické budoucnosti země, tzv. consulta 

 popular, kterého se zúčastnilo podle organizátorů údajně 6,5 milionu 

 Venezuelanů, vč. zahraniční diaspory, zatímco parlamentních voleb se mělo 

 zúčastnit 3,4 milionu voličů; výsledky referenda však publikovány nebyly 

 

VOJVODINA 

21.6. parlamentní volby do Shromáždění se 120 členy proběhly za účasti 50,2 %  

 oprávněných voličů 

31.7. předsedou Shromáždění byl znovu zvolen István PASTOR 



29.10. předsedou vlády byl znovu zvolen Igor MIROVIĆ 

 

VÝCHODNÍ TIMOR 

25.2. protože parlament neschválil státní rozpočet na r. 2020, odstoupil předseda 

 vlády Taur Matan Ruak (8.4. svou rezignaci stáhl) 

13.5. premiér Taur Matan Ruak jmenoval restrukturovanou vládu (MZV zůstává) 

19.5. novým předsedou Národního parlamentu byl zvolen Aniceto Longuinhos 

 GUTERRES LOPES 

24.6. nástup nové vlády (MP Taur Matan RUAK, MZV Adaljiza MAGNO) 

 

WALLIS A FUTUNA 

25.11. novým vrchním správcem byl jmenován Hervé Jean Albert JONATHAN 

 (nástup 11.1.2021) 

18.12. s platností od 21.12. byl úřadujícím vrchním správcem jmenován Christophe 

 LOTIGIÉ 

26.11. předsedkyní Územního shromáždění byla zvolena Nivaleta ILOAI 

 

ZANZIBAR 

28.10. prezidentské volby vyhrál a vůdcem Revoluční vlády Zanzibaru byl vyhlášen  

 Dr. Hussein Ali MWINYI se 76,27 % odevzdaných  hlasů, zatímco Maalim Seif 

 Sharif Hamad obdržel 19,87 % (inaugurace 2.11.); zbývající dva kandidáti 

(Said  Soud Siad) dohromady obdrželi 3,86 % hlasů, volební účast činila 88,07 % 

 registrovaných voličů 

28.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 88 členy proběhly za účasti   

 88,07 % registrovaných voličů (předseda Zubeir Ali MAULID) 

 

ZÁPADNÍ SAHARA 

13.1. prezident Saharské arabské demokratické republiky Ibrahim Ghálí jmenoval 

 novým předsedou vlády Bouchrayu BEYOUN-a 

30.10. RB OSN přijala rezoluci č. 2548 (2020), kterou prodloužila mandát mise OSN 

 MINURSO do 31.10.2021 

13.11. osvobozenecká Fronta POLISARIO oznámila skončení příměří z r. 1991, poté, 

 co Maroko provedlo vojenské operace v demilitarizované nárazníkové zóně 

 Guerguerat 

10.12. americký prezident oznámil normalizaci vztahů mezi Marokem a Izraelem za 

 americké uznání svrchovanosti nad Západní Saharou v rozporu s usneseními 

 OSN a AU 

11.12. mluvčí Fronty POLISARIO Oubi Bouchraya Bachi odsoudil rozhodnutí USA 

 uznat nárok Maroka na Západní Saharu s tím, že o osudu své země musí podle 

 dohody o příměří z r. 1991 rozhodnout pouze Sahařané v referendu; 

 POLISARIO současně věří, že nová americká administrativa kroky Trumpovy 

 vlády přehodnotí 

 

EVROPSKÁ UNIE 

24.1 poté, co britská královna podepsala 23.1. zákon o odchodu země z EU, 

podepsali dohodu s Velkou Británií i předseda Evropské rady Charles Michel a 

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen 

29.1. poměrem hlasů 621:49 schválil Evropský parlament dohodu o odchodu Velké 

Británie z Unie k 31.1.2020 



30.1. členské státy formálně potvrdily svůj souhlas s dohodou s Velkou Británií o  

jejím odchodu z EU 

26.8. komisař pro obchod Philip Hogan odstoupil poté, co jej irská vláda obvinila z 

porušení nařízení proti šíření covid-19; jeho nástupce navrhne opět Irsko a jeho 

portfolio v Komisi dočasně převzal její místopředseda Valdis Dombrovskis 

4.9. irská vláda nabídla Evropské komisi dva kandidáty na funkci komisaře 

obchodu, Mairead McGuinnessovou a Andrewa McDowella 

8.9. předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že novou 

komisařkou za Irsko se stane Mairead McGUINNESS, která převezme portfolio 

finančních služeb, finanční stability a kapitálových trhů, pokud bude schválena 

Evropským parlamentem; portfolio obchodu převezme místopředseda EK 

Valdis Dombrovskis 

13.12. předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila po osobním 

jednání s britským premiérem Johnsonem, že se Unie a Velká Británie 

nedohodly na obchodní dohodě po odchodu Británie z EU k 1.1.2021; obě 

strany však pokračují v jednání expertů 

17.12. Evropský parlament schválil termín 20.12., do kterého musí být uzavřena 

pobrexitová dohoda, aby se jí do konce roku vůbec zabýval (lhůta marně prošla) 

24.12. předsedkyně Evropské komise von der Leyen a předseda vlády Velké Británie 

Johnson oznámili, že vyjednavači obou stran dosáhli dohody o obchodních 

vztazích mezi EU a Velkou Británií po skončení přechodného období k 

31.12.2020; dohoda podléhá schválení Evropského i britského parlamentu 

28.12. velvyslanci 27 členských zemí schválili jménem svých vlád dohodu s Velkou 

Británií o obchodních vztazích po 1.1.2021 

30.12. předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady 

Charles Michel podepsali dohodu s Velkou Británií o obchodních vztazích po 

1.1.2021; téhož dne ji po skončení schvalovacího procesu podepsal britský 

předseda vlády a dohoda tak nabyla účinnosti od 31.12.2020 
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