
ZMĚNY  A  DOPLŇKY  ZA  ROK  2002 

 

ABCHÁZSKO 

2.3. prezident Ardzinba požádal Ruskou federaci o přijetí země za přidruženého 

člena (poprvé tak učinil předseda vlády Anri Džergenjia v říjnu 2001) 

29.11. prezident odvolal předsedu vlády Anri Džergeniju a jmenoval novou vládu (MP 

Gennadij GAGULIJA) 

 

ADYGSKO 

13.1. prezidentem republiky zvolen Chazrat SOVMEN , který získal 68 % hlasů proti 

dosavadnímu prezidentovi Aslanu Džarimovovi s 10 % (nástup úřadu 8.2.) 

6.3. ustavena nová vláda (Nikolaj DĚMŠUK) 

 

AFGHÁNISTÁN 

31.3. vyhlášena pravidla pro volby do nejvyššího zastupitelského sboru země Velké 

rady (Loja Džirga) 

14.4. v okrese Mardyan na severu země začaly volby do Loja Džirgy, která se v počtu 

1.450 delegátů (z toho 1.051 volených) sejde v červnu (volby ukončeny 4.6.) 

11.6. ustavující schůze Velké rady zvolila předsedou organizačního výboru 

Muhammada Ismáíla KÁSIMJARA (12.6. svým předsedou) 

13.6. prezidentem Afghánského islámského státu zvolen Hamíd KARZÁÍ (nástup 

19.6. složením prezidentské přísahy) 

19.6. prezident jmenoval tři viceprezidenty a 14 členů vlády (MZV dr. Abdulláh 

ABDULLÁH) 

20.6. ukončeno jednání Velké rady schválením vlády a ustavením stálého orgánu – 

pracovní komise 

24.6. slib složila nová vláda s 28 členy 

 

ALBÁNIE 

29.1. odstoupil předseda vlády Ilir Meta 

7.2. sestavením nové vlády pověřen Pandeli MAJKO 

15.2. jmenována nová vláda (MZV Arta DADE), kterou parlament schválil 22.2. 

29.4. odstoupil předseda Lidového shromáždění Namik Dokle 

30.4. novým předsedou Lidového shromáždění byl zvolen Servet PELLUMBI 

24.6. prezidentem republiky zvolen Alfred MOISIU (nástup 24.7. 2002) 

25.7. odstoupil předseda vlády Pandeli Majko a jeho vláda, téhož dne pověřen 

sestavením nové vlády Fatos NANO 

31.7. Lidové shromáždění schválilo novou vládu ( MZV Ilir META) 

 

ALTAJ 

6.1. ve 2. kole zvolen gubernátorem Michail LAPŠIN (1. kolo 16.12.2001), když 

získal 68 % hlasů proti dosavadnímu gubernátorovi Semjonu Zubakinovi (23 

%) 

19.1. slavnostní inaugurace hlavy státu a jeho vlády 

 

ALŽÍRSKO 

30.5. parlamentní volby do Národního shromáždění se 389 členy 

1.6. prezident jmenoval předsedou vlády opět Alího BENFLÍSE a pověřil jej 

sestavením nové vlády 



1.6. zemřel předseda Národní rady Mohammed Cherif Messadia, novým zvolen 

Abdelkader BENSALAH 

10.6. novým předsedou Národního shromáždění byl  zvolen Karim YOUNES 

17.6. jmenována nová vláda (MZV Abdelaziz BELKHADEM) 

 

AMERICKÁ SAMOA 

7.11.00 parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů (20 čl.) a Senátu (18 čl.) 

 

ANGOLA 

4.4. mezi zástupci vlády a UNITA podepsána dohoda o příměří 

5.12. do funkce předsedy vlády (od r. 1999 ji vykonával prezident) jmenován 

Fernando da Piedade Dias DOS SANTOS „NANDO“ a na jeho návrh nová 

vláda (MZV Joăo Bernardo DE MIRANDA) 

 

ARGENTINA 

1.1. prozatímním prezidentem zvolen dr. Eduardo Alberto DUHALDE  

3.1. schválena nová vláda (MP Jorge CAPITANICH, MZV Carlos  Federico 

RUCKAUF) 

23.4. v souvislosti s demisí ministra hospodářství Jorge Remese Lenicova odstoupil i 

šéf kabinetu Jorge Capitanich  

7.5. změny ve vládě, novým šéfem kabinetu jmenován Alfredo Nestor 

ATANASOFF 

2.7. prezident vyhlásil konání mimořádných prezidentských a parlamentních voleb 

30.3.2003 

 

ARMÉNIE 

7.8. oznámeno konání prezidentských voleb 19.2.2003 a parlamentních voleb 

25.5.2003 

 

ARUBA 

Výkonná moc:  rada ministrů (Nelson O. ODUBER) 

 

ÁZERBAJDŽÁN 

Zákonodárná moc: Národní shromáždění (Milli Meclis, Murtuz ALESKEROV) se 

125 členy 

24.8. referendum k ústavním dodatkům je přijalo 97 % hlasujících 

 

BAHAMY 

13.11.01 do úřadu nastoupila generální guvernérka Dame Ivy DUMONT 

27.2. v referendu byly odmítnuty návrhy na ústavní změny 

2.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 40 členy 

3.5. novým předsedou vlády zvolen Perry  R. Gladstone CHRISTIE  

9.5.  ustavena nová vláda (MZV Frederick  A. MITCHELL), kterou 22.5. potvrdila 

na své ustavující schůzi Poslanecká sněmovna 

 

BAHRAJN 

14.2. emír prohlásil Bahrajn konstitučním královstvím a sebe králem, jakož oznámil i 

termín konání obecních (9.5.) a parlamentních (24.10.2002) voleb 

9.5. konalo se I. kolo obecních voleb, v nichž poprvé uplatnily své aktivní i pasivní 

volební právo ženy ( II. kolo se konalo 16.5.) 



13.9. král zrušil zákaz politické činnosti v zemi 

24.10. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 80 členy (z toho 40 volenými) 

11.11. král jmenoval novou vládu (MP šajch CHALÍFA bin Salmán Al-Chalífa, MZV 

šajch MUHAMMAD bin Mubarak al-Chalífa) 

17.11. slib složila nová Poradní rada (Majlis ash-Shura) se 40 členy a svým předsedou 

zvolila Faisala Radhi AL-MÚSAVÍHO 

 

BANGLADÉŠ 

14.3. opoziční Awami League rozhodla, že 58 jejích poslanců se na protest proti 

politice vlády nezúčastní na práci parlamentu 

21.6. odstoupil prezident Badruddoza Čaudhúrí, úřadujícím prezidentem se stal 

předseda Národního shromáždění Džamiruddín SIRCAR 

6.9. prezidentem zvolen prof. Iadžuddín AHMAD 

 

BAŠKORTOSTÁN 

12.1.99 předsedou vlády jmenován Rafael BAJDAVLETOV 

 

BELIZE 

2.1. změny ve vládě (novým MZV jmenován Assad SHOMAN) 

7.8. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 

 

BĚLORUSKO 

15.7. prezident Lukašenko odmítl návrh Ruska na uvolnění dosavadní spolupráce 

obou zemí na úroveň odpovídající vztahům v EU, popř. na vstup Běloruska do 

Ruské federace 

 

BERMUDY 

11.4. úřad guvernéra Jejího Veličenstva britské královny nastoupil Sir John 

VEREKER 

 

BHÚTÁN 

Výkonná moc: rada ministrů ( Lyonpo Khandu WANGCHUK) 

   ministr zahraničí Jigme Yozer THINLEY 

30.9.01ustaven Ústavní výbor se 39 členy, který má připravit první psanou ústavu země 

14.8. ministr obchodu a průmyslu Lyonpo Khandu Wangchuk předal předsednictví 

rady ministrů ministru zemědělství Lyonpo Kinzang DORJI-mu 

9.10. předsedou Ústavního výboru zvolen předseda Nejvyššího soudu Sonam 

TOGBYE 

7.12. parlamentu předložen k debatě návrh ústavy země 

 

BOLÍVIE 

5.3. změny ve vládě (MZV zůstává) 

30.6. prezidentské a parlamentní volby do Poslanecké saněmovny se 130 členy; do II. 

kola (tj. volby parlamentem) postoupili Gonzalo Sánchez de Lozada a Evo 

Morales, kteří získali 22, resp. 21 % odevzdaných hlasů 

 do čela komor nově zvoleného Kongresu byli zvoleni Mirtha Patricia 

QUEVEDO ALCALINOVIC (Senát) a Guido Rodolfo AŇEZ MOSCOSO 

(Poslanecká sněmovna) 



4.8. obě komory Kongresu zvolily 84 hlasy proti 43 novým prezidentem Gonzala 

SANCHEZE DE LOZADU BUSTAMANTE;  novým viceprezidentem byl 

zvolen Carlos Diego MESA GISBERTO   

6.8. inaugurace nového prezidenta a jeho vlády (MZV Carlos Armando 

SAAVEDRA BRUNO) 

 

BOSNA A HERCEGOVINA 

28.2. Vysokým zástupcem OSN jmenován Sir Paddy ASHDOWN a vystřídal 

Wolfganga Petritsche, který tuto funkci vykonával od září 1999 

18.3. úřad předsedy vlády nastoupil podle principu rotace ministr pro evropskou 

integraci Srb Dragan MIKEREVIĆ 

27.5. úřad Vysokého zástupce nastoupil Sir Paddy Ashdown 

5.10. všeobecné a parlamentní volby (členy předsednictva zvoleni Sulejman TIHIĆ  

za Bosňáky s 37,29 %, Dragan ČOVIĆ za Chorvaty s 61,52 % a Mirko 

ŠAROVIĆ za Srby s 35,52 8) do Sněmovny reprezentantů  se 42 členy 

28.10. inaugurace nového předsednictva, v jehož čele stojí Mirko ŠAROVIĆ 

28.10. předsedou Sněmovny reprezentantů zvolen Sefik DŽAFEROVIĆ 

7.12. předsedou vlády jmenován Adnan TERZIĆ 

 

FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY 

28.2.01 prezidentem zvolen Karlo FILIPOVIĆ 

18.4. zatímco Sněmovna lidu přijala ústavní dodatky, upravující rovnost všech 

národností ve Federaci a jejich zastoupení, ve Sněmovně reprezentantů 

nezískaly potřebnou 2/3 podporu 

19.4. Vysoký komisař OSN Wolfgang Petritsch vyhlásil novou ústavu Federace, 

zajišťující rovné postavení Srbů, Chorvatů a Muslimů na celém území Bosny a 

Hercegoviny 

5.10. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 99 členů 

 

REPUBLIKA  SRBSKÁ  BOSNA A HERCEGOVINA 

4.4. Národní shromáždění schválilo řadu ústavních změn, upravujících rovnost 

národnostních menšin a jejich rovné zastoupení 

19.4. Vysoký komisař OSN Wolfgang Petritsch vyhlásil novou ústavu RS, zajišťující 

rovné postavení Srbů, Chorvatů a Muslimů na celém území Bosny a 

Hercegoviny 

5.10.  prezidentské (zvolen Dragan ČAVIĆ se 40,57 % proti Milanu Jelićovi s 24,77 

%) a parlamentní volby do Lidového shromáždění  (Dragan KALINIĆ) s 83 

členy 

28.11. úřad nastoupil prezident Dragan ČAVIĆ 

7.12. předsedou vlády jmenován Dragan MIKEREVIĆ 

 

BRAZÍLIE 

27.3. změny ve vládě (MZV zůstává) 

3.4. změny ve vládě (MZV zůstává) 

6.10. I. kolo prezidentských voleb (do II. kola postupují Luiz Inacio Lula da Silva se 

46,4 % a Jose Serra s 23,2 %) a parlamentní volby do Kongresu (Poslanecká 

sněmovna, Efraim de Araújo MORAIS  s 513 členy a 2/3 Senátu /54 z 81 míst/) 

27.10. prezidentem zvolen ve II. kole Luiz Inacio Lula DA SILVA, který získal 61,2 % 

hlasů (nástup do úřadu 1.1.2003) 

 



BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY 

14.10. úřad nastoupil nový guvernér Thomas Townley MACAN 

 

BURJATSKO 

15.4. parlament zrušil prohlášení svrchovanosti z října 1990 

23.6. prezidentem byl znovu zvolen Leonid POTAPOV, který získal 68 % 

odevzdaných hlasaů, zatímco Bato Semjonov 23 % 

 

BURKINA FASO 

5.3. vláda odložila parlamentní volby plánované na duben na termín 5. května 

5.5. parlamentní volby do Shromáždění lidových zástupců (Assemblée des Députés 

Populaires) se 111 členy 

4.6. odstoupila dosavadní vláda 

5.6. ustavující schůze Národního shromáždění zvolila jeho předsedou Roch-Marc 

Christiana KABORÉHO 

6.6. vytvořena nová vláda (MP  Paramango Ernest YONLI, MZV Youssouf 

OUÉDRAOGO) 

 

BURUNDI 

10.1. předsedou Prozatímního Národního  shromáždění byl zvolen Jean MINANI 

25.10. v Tanzánii zahájena jednání o smíru mezi vládou a jejími odpůrci z FDD 

(Pierre Nkuranziza) a z FNL (Rwasa Agathon) 

3.12. podepsána mírová dohoda mezi vládou a rebely z Národní rady pro obranu 

demokracie – Sil obrany demokracie (CNDD-FDD, která nabude účinnosti 

30.12.2002; FNL jednání opustila   

 

COOKOVY  OSTROVY 

12.2. parlament vyslovil nedůvěru vládě dr. Terepaie Maoateho a novým předsedou 

vlády zvolil Roberta WOONTON-a 

13.2. oznámeno složení nové vlády, v níž předseda vykonává i  úřad ministra 

zahraničí 

 

ČAD 

7.1. podepsána dohoda o zastavení bojů s rebely z Hnutí za demokracii a 

spravedlnost v Čadu (MDTJ) a jejich všeobecné amnestii 

21.4. volby do rozšířeného Národního shromáždění se 155 členy 

10.6. ustavující schůze Národního shromáždění zvolila jeho předsedou Nassoura 

Gueledouksiu OUIDO-a 

11.6. prezident jmenoval novým předsedou vlády Harouna KABADI-ho 

13.6. ustavena nová vláda (MZV Mahamat Saleh ANNADIF) 

 

ČEČENSKO 

7.11. dosavadní předseda vlády Stanislav Iljašov jmenován ministrem ústřední vlády 

pro záležitosti Čečenska 

12.11. správce Kadyrov jmenoval novým předsedou vlády Michaila BABIČE 

 

ČERNÁ HORA 

9.4. parlament schválil dohodu o novém státně-právním uspořádání Jugoslávie 

10.4. na protest proti hlasování parlamentu odstoupil MZV Branko Lukovac 



19.4. odstoupil předseda vlády Filip Vujanović, protože jeho vláda ztratila 10.4. 

odchodem sociálních demokratů parlamentní podporu 

22.5. nová vláda F. Vujanoviće nezískala podporu v parlamentu 

19.7. poté, co nominovaný předseda vlády Filip Vujanović neuspěl ve snaze vytvořit 

novou vládu, rozhodla Skupština o svém rozpuštění. Volby do nového 

parlamentu byly svolány na 6.10.2002 

20.10. předčasné parlamentní volby do Shromáždění se 75 členy 

5.11. předsedou Shromáždění (Skupštiny) zvolen Filip VUJANOVIĆ 

25.11. odstoupil prezident Milo Djukanović, aby mohl sestavit novou vládu, 

úřadujícím prezidentem se stal předseda Shromáždění Filip VUJANOVIĆ 

7.12. Černá Hora a Srbsko odsouhlasily návrh ústavy Svazu Srbska a Černé Hory 

22.12. v prezidentských volbách zvítězil Filip Vujanović s 83,7 %, z důvodů nízké 

účasti (45,87 %) však byly výsledky anulovány (další volba stanovena             

na 1.2.2003) 

 

ČESKO   

31.5. prezidentem Hospodářské komory zvolen Jaromír DRÁBEK 

11.6. prezidentem České bankovní asociace zvolen Ing. Pavel KAVÁNEK 

14.-15.6. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 200 členy 

11.7. na ustavující schůzi zvolen předsedou PS PČR  PhDr. Lubomír ZAORÁLEK 

12.7. odstoupila dosavadní vláda a prezident pověřil sestavením nové PhDr. 

Vladimíra ŠPIDLU, kterého jmenoval novým předsedou vlády 

15.7. jmenována nová vláda (MZV JUDr. Cyril SVOBODA) 

6.9. velitelem pozemních sil Armády ČR jmenován generál Ivo ZBOŘIL 

16.10. Poslanecká sněmovna rozhodla o konaní prezidentských voleb 15.1.2003 

25.-26.10.  I. kolo voleb do třetiny Senátu (II. kolo 1.-2.11.) 

27.11. náčelníkem Generálního štábu AČR jmenován s platností k 1.12.  

generálporučík Pavel ŠTEFKA 

4.12. předsedou Senátu znovu zvolen doc. PhDr. Petr PITHART 

12.12. nástup nového velení Armády ČR: 1. zástupce NGŠ: genmjr. Miroslav 

KOSTELKA, zástupci NGŠ: brig.gen. Emil PUPIŠ a brig.gen. Rostislav 

MAZUREK, velitel pozemních sil: generál Josef SEDLÁK, velitel vzdušných 

sil: brig.gen. Jan VACHEK, velitel specializovaných sil: brig.gen. Petr PAVEL, 

velitel výcviku a doktrín: Jiří HALAŠKA, velitel sil podpory: Jan ĎURICA 

 

ČUVAŠSKO 

18.1. předsedkyní Státní rady (vlády) jmenována Natalja PARTASOVA 

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

Nejvyšší představitel: prezident republiky Rafael Hipólito  MEJÍA DOMINGUEZ 

16.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (150 čl.) a Senátu (32 čl.) 

Národního kongresu 

13.7. Národní kongres schválil změnu ústavy, která má umožnit opětovnou volbu 

současného prezidenta 

 

DŽIBUTSKO 

14.11. ministr vnitra oznámil, že parlamentní volby se budou konat 10.1.2003 

  



EKVÁDOR 

2.7. rezignoval MZV Heinz Moeller Freile s tím, že v úřadu zůstane do skončení 

summitu latinskoamerických prezidentů v červenci 2002 

6.8. MZV Heinz Moeller Freile převzal agentu zahraničního obchodu, průmyslu a 

rybolovu a stáhl svou demisi z 2.7. 

20.10. I. kolo prezidentských voleb, z nichž do II. kola 24.11. postupují plukovník 

Lucio Edwin Gutiérrez s 20,3 % odevzdaných hlasů a Alvaro Fernando Noboa 

Pontón se 17,4 %; parlamentní volby do Národního kongresu se 125 členy 

24.11. prezidentem byl zvolen plukovník Ing. Lucio Edwin GUTIÉRREZ BORBUA 

(54,79 %), který porazil Alvara Nobou Pontóna (45,21 %) – nástup úřadu 

15.1.2003 

 

ERITREA 

2.10.00 novým ministrem zahraničí se stal Ali Sayyid ABDULLAH 

14.4. vláda přijala rozhodnutí mezinárodního soudu v Haagu o nových hranicích 

s Etiopií vytýčených pod dohledem mezinárodní komise 

 

ESTONSKO 

8.1. odstoupil předseda vlády Mart Laar 

22.1. parlament zvolil novým předsedou vlády Siima KALLAS-e 

27.1. jmenována nová vláda (ministryně zahraničí Kristiina OJULAND) 

 

ETIOPIE 

13.4. vláda přijala rozhodnutí mezinárodního soudu v Haagu o nových hranicích 

s Eritrejí vytýčených pod dohledem mezinárodní komise 

10.10. předsedou Rady federace zvolen Mulatu TESHOME, který ve funkci nahradil 

Almaze Meka, jež r. 2001 emigroval do USA 

 

FAERSKÉ OSTROVY 

1.11.01 novou vysokou komisařkou se stala Birgit KLEIS-ová 

30.4. parlamentní volby do Lagtingu se 32 členy (Finnbogi ÍSAKSON), novou vládu 

sestavuje Anfínn Kallsberg 

17.7. odchod Strany středu z koaliční vlády z ní učinil vládu menšinovou 

 

FALKLANDSKÉ OSTROVY 

22.11.01 parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 10 členy 

XII/01 do čela Výkonné rady jmenován Michael BLANCH 

X/02 úřad guvernéra nastoupil Howard PEARCE 

 

FIDŽI 

11.8. předseda vlády provedl změny v kabinetu (MZV zůstává) 

 

FILIPÍNY 

12.2. podepsána dohoda o ukončení bojů mezi vládou a MILF 

2.7. viceprezident Teofisto Guingona oznámil záměr s platností od 15.7. odstoupit 

z funkce ministra zahraničí (do jmenování nového ministra převzala portfolio 

prezidentka) 

24.7. novým ministrem zahraničí jmenován Blas F. OPLE 

 



FRANCIE 

18.1. Ústavní rada zrušila některá ustanovení zákona o autonomii Korsiky schválený 

18.12.2001 

21.4. v I. kole prezidentských voleb se na prvních dvou místech umístili Jacques 

Chirac a Jean-Marie Le Pen 

5.5. ve II. kole zvolen prezidentem Jacques René CHIRAC 

6.5. odstoupila vláda Lionela Jospina, sestavením nové byl pověřen Jean-Pierre 

RAFFARIN 

7.5. jmenována nová vláda (MZV Dominique Galouzeau DE VILLEPIN) 

9.6. I. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění s 577 členy 

16.6. II. kolo parlamentních voleb 

17.6. odstoupila přechodná  vláda a Jean-Pierre RAFFARIN jmenován předsedou 

vlády nové (MZV Dominique Galouzeau DE VILLEPIN) 

25.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Jean-Louis DEBRÉ 

3.7. jmenován náčelník vnitřní bezpečnostní služby DST Pierre BOUSQUET DE 

FLEURIAN 

24.7. jmenován náčelník zahraniční zpravodajské služby DGSE Pierre BROCHAND 

11.9. novým náčelníkem Štábu ozbrojených sil jmenován generál Henri 

BENTEGEAT 

16.10. vláda schválila projekt decentralizace státní moci, předávající větší pravomoci 

26 oblastním shromážděním, existujícím od r. 1982; projekt bude vyžadovat 

konání referenda i změnu ústavu, deklarující Francii jednotnou a nedělitelnou 

republikou 

 

FRANCOUZSKÁ GUAYANA 

31.7. úřad prefekta nastoupil Ange MANCINI 

 

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE 

24.10. úřad Vysokého komisaře nastoupil Michel MATHIEU 

 

FRANCOUZSKÉ JIŽNÍ A ANTARKTICKÉ ZEMĚ 

6.8. úřad hlavního správce nastoupil Christian JOB 

 

GABON 

13.1. opozice vyjádřila souhlas se vstupem do koaliční vlády 

25.1. odstoupila dosavadní vláda 

27.1. ustavena nová vláda (MP Jean-Francois NTOUTOUME-EMANE, MZV Jean 

PING) 

 

GAGAUZSKO 

VI/02 odstoupil guvernér Dumitru Croitor a novým se do konce mandátu stal jeho 

zástupce Valeri IANIOGOLO 

 

GAMBIE 

17.1. volby do parlamentu s 58 členy 

28.3. prezident jmenoval novou vládu (MZV Dr. Momodou Lamin SEDAT  JOBE) 

 

GIBRALTAR 

12.7. oznámeno dosažení dohody Velké Británie a Španělska o sdílené svrchovanosti 

nad tímto územím 



25.7. předseda vlády Caruana oznámil její záměr uspořádat v říjnu referendum o 

budoucnosti kolonie 

3.9. vláda oznámila, že 7.11. se bude konat referendum o možném sdílení 

svrchovanosti Británie a Španělska nad územím 

7.11. 98,97 % účastníků všelidového referenda odmítlo plán Velké Británie na sdílení 

své svrchovanosti nad územím se Španělskem  

18.12. novým guvernérem jmenován Sir Francis RICHARDS (nástup v květnu 2003) 

 

GRÓNSKO 

3.12. volby do parlamentu (Landstingu) se 31 členem 

9.12. jmenována nová vláda (MP Hans ENOKSEN) 

 

GRUZIE 

21.12.01 státním ministrem jmenován Avtandil DŽORBENADZE 

 

GUADELOUPE 

6.8. úřad prefekta nastoupil Dominique VIAN 

 

GUAM 

5.11. guvernérské (Felix CAMACHO) a parlamentní volby do Parlamentu s 15 členy 

 

GUATEMALA 

Nejvyšší představitel: prezident republiky Alfonso Antonio PORTILLO CABRERA 

Výkonná moc:  vláda, které předsedá ex-offo prezident republiky 

   ministr zahraničí Gabriel ORELLANA ROJAS 

16.12. jmenován nový ministr zahraničí Edgar Armando GUTIÉRREZ GIRÓN 

 

GUERNSEY 

V/00 poručík-guvernérem se stal Sir John FOLEY 

 

GUINEA 

20.4. prezident vydal dekret, kterým byly parlamentní volby vyhlášeny na 30.6. 

10.6. novým ministrem zahraničí jmenován François Lonseny FALL 

30.6. parlamentní volby do Národního shromáždění se 114 členy (předsedou znovu 

zvolen El Hadj Boubacar Biro DIALLO) 

 

GUINEA – BISSAU 

7.12.01  odvolán předseda vlády Imbali   

9.12.01  novým předsedou vlády jmenován  Alamara Ntchia NHASSE 

12.12.01 jmenována nová vláda (MZV Filomena Mascarenhas TIPOTE) 

15.11. prezident oznámil rozpuštění parlamentu kvůli neschopnosti vlády zajistit výběr 

daní a jmenoval přechodnou vládu (MP Mario PIRES, MZV Joaozinho 

VIEIRA CO) – všeobecné volby se budou konat 23.2.2003 

31.12. prezident oznámil konání všeobecných voleb 20.4.2003 

 

HAITI 

17.1. odstoupil předseda vlády Jean-Marie Cherestal 

28.2. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Rudy HERIVEUX 

12.3. Národní shromáždění potvrdilo Yvona NEPTUNEHO do funkce předsedy 

vlády 



16.3. oznámeno složení jeho vlády (MZV Joseph Philippe ANTONIO) 

26.3. předsedou Senátu zvolen Jean Marie FOUREL - CÉLESTIN  

 

HONDURAS 

29.1. nástup prezidenta Ricarda Madura Joesta a jeho vlády (MZV Guillermo  

Augusto PEREZ-CADALSO ARIAS) 

 

HONGKONG 

19.2. Volební výbor nominoval na funkci správce znovu TUNG Chee-hwa (714 

z 800 možných nominací) – zvolen bez hlasování 28.2. 

21.6. jmenována nová Výkonná rada (hlavní tajemník Donald TSANG) 

1.7. úřad správce nastoupil na dalších 5 let Tung Chee-hwa 

 

CHILE 

Výkonná moc:  vláda, které předsedá ex-offo prezident republiky 

   ministryně zahraničí María Soledad ALVEAR  VALENZUELA 

8.1. změny ve vládě na základě prosincových voleb (MZV zůstává) 

 

CHORVATSKO 

5.7. z funkce odstoupil předseda vlády Ivica Račan a jeho vláda 

9.7. prezident pověřil vytvořením nové vlády opět Ivicu Račana 

30.7. Poslanecká sněmovna schválila novou vládu (MP Ivica RAČAN, MZV Tonino 

PICULA) 

 

INDIE 

3.3. při letecké katastrofě zahynul předseda Sněmovny lidu Ganti Móhan Čandra 

Balajogi 

8.3. zavedena prezidentská správa nad Uttarpradéšem 

9.5. novým předsedou Sněmovny lidu byl zvolen Manóhar Gadžana DŽOŠI 

1.7. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Jašwant SINHA 

18.7. oznámeno, že v prezidentských volbách ve dnech 15.-16.7. byl novou hlavou 

státu zvolen prof.Dr. Avil Pakir Džalaluddín Abdul KALAM, který získal 89 % 

proti Lakšmí Sahgalové (inaugurace 25.7.) 

27.7. zemřel viceprezident Krišan KANT (volba nového 12.8.) 

12.8. novým viceprezidentem zvolen Bhairon Singh SHEKHAWAT 

31.10. novým velitelem armády jmenován generálporučík Nirmal Čander VIDŽ 

 

INDONÉSIE 

Výkonná moc:  vláda, které předsedá ex-offo prezidentka republiky 

   ministr zahraničí Noer Hasan  WIRAJUDA 

1.1. jméno provincie Irian Jaya změněno na Papua 

23.1. při přestřelce s vládními vojsky zabit předák Hnutí Svobodný Aceh Abdullah 

SYAFEI 

12.2. dosaženo mírové dohody mezi křesťanskými (Hendriks CHRISTIAN) a 

muslimskými (Thamrin ELY) sektáři na východních Molukách 

11.8. Lidové poradní shromáždění přijalo ústavní změny, zavádějící přímou volbu 

prezidenta a viceprezidenta a rušící 38 vyhrazených míst pro armádu 

v Poslanecké sněmovně 

4.9. pro korupci odsouzen předseda parlamentu Akbar Tandjung 



9.12. v Ženevě dosáhli zástupci vlády mírové dohody se separatistickým Hnutím za 

svobodný Aceh (GAM) o demilitarizaci území Acehu 

17.12. Mezinárodní soudní dvůr přiřkl ostrovy Sipadan a Ligitan při pobřeží Bornea 

Malajsii; dosud si na ně nárok činila Indonésie. 

 

INGUŠSKO 

7.4. z I. kola prezidentských voleb postoupili Alichán Amirchánov (31,5 %) a Murat 

Zjazikov (19,4 %) 

28.4. ve II. kole zvolen prezidentem generálmajor Murat ZJAZIKOV, pro kterého se 

vyslovilo 52 % voličů (inaugurace 23.5.) 

26.8. úřadujícím předsedou vlády jmenován Viktor ALEKSENCEV 

  

IRÁK 

19.8. Národní shromáždění podpořilo nominaci Saddáma Husajna na funkci 

prezidenta v dalším sedmiletém mandátu 

15.10. v referendu o setrvání v úřadu prezidenta Saddáma Husajna po dalších sedm let 

se pozitivně vyslovilo 100 % voličů 

 

ÍRÁN 

Nejvyšší představitel: prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil hodžatoislám 

Sajjad Ali Mohammad  CHÁTAMÍ-Ardakaní 

Výkonná moc: rada ministrů, které předsedá ex-offo prezident republiky 

 ministr zahraničí Dr. Kamál (Ali Naqi)  CHARRÁZÍ   

 

IRSKO 

24.4. předseda vlády Ahern požádal prezidentku republiky, aby rozpustila parlament 

před volbami, které se budou konat v květnu 

17.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Dáil) se 166 členy 

6.6. na ustavující schůzi zvolila Poslanecká sněmovna (Dáil Éireann) svým 

předsedou Dr. Rory O¨HANLONA 

6.6. parlament zvolil novým předsedou vlády opět Bartholomewa Patricka 

AHERNA, který představil novou vládu (MZV Brian COWEN /Brian Ó 

COMHAIN/) 

 

ITÁLIE 

6.1. odstoupil MZV Renato Ruggiero (jeho úřad dočasně převzal předseda vlády) 

13.11. novým ministrem zahraničí jmenován Franco FRATTINI 

 

IZRAEL 

9.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

20.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

30.10. následkem rozporů kolem rozpočtu vystoupila z vlády národní jednoty Strana 

práce a vláda se rozpadla (MZV odstoupil z funkce) 

3.11.  novým ministrem zahraničí nominován Binjamin NETANJAHU 

6.11. rekonstruovaná přechodná vláda získala důvěru parlamentu poté, co oznámila 

konání mimořádných parlamentních voleb 28.1.2003 

11.11. výbor Knessetu rozhodl, že mimořádné parlamentní volby se konají 28.1.2003 

 



JAKUTSKO 

13.1. ve 2. kole prezidentských voleb zvítězil Vjačeslav ŠTYROV (1. kolo 

23.12.2001), který získal 59 % hlasů, když jeho protikandidát Michail 

Nikolajev do 2. kola nenastoupil (inaugurace 27.1.) 

8.2. ustavena nová vláda (Semjon NAZAROV) 

 

JAMAJKA 

16.10. všeobecné volby do Poslanecké sněmovny s 60 členy 

25.10. jmenována nová vláda (MP Percival J. PATTERSON, MZV Keith Desmond 

KNIGHT) 

 

JAPONSKO 

29.1. odvolána ministryně zahraničí Makiko Tanaka-ová, jejíž funkci dočasně převzal 

předseda vlády 

1.2. novou ministryní zahraničí jmenována Yoriko KAWAGUCHI 

30.9. změny ve vládě (MZV zůstává, novým státním ministrem pro hospodářskou a 

finanční politiku a vedoucím Úřadu finančních služeb se stal Heizo 

TAKENAKA a státním ministrem, generálním ředitelem Úřadu obrany se stal 

Šigeru IŠIBA)  

 

JEMEN 

Nejvyšší představitel: prezident republiky polní maršál Ali Abdalláh  SÁLIH 

 

JERSEY 

24.1.01 novým poručík-guvernérem se stal Sir John CHESHIRE 

 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

12.2. místní parlament Severní provincie schválil změnu jejího jména na Limpopo 

  

JIŽNÍ OSETIE 

18.12.01 prezidentem zvolen Eduard KOKOJEV 

6.3. prezident Eduard Kokojev oznámil snahu o přijetí do Ruské federace s tím, že 

bude-li tato žádost odmítnuta, navrhne sloučení Jižní Osetie se Severní Osetií 

 

JIŽNÍ GEORGIE A JIŽNÍ SANDWICHOVY OSTROVY 

X/02 komisařem britské vlády se stal Howard PEARCE 

 

JORDÁNSKO 

14.1. změny ve vládě (novým ministrem zahraničí jmenován Marwan MUASHER) 

15.8.  král oznámil odložení parlamentních voleb na jaro 2003 (dosavadní parlament 

rozpuštěn v červnu 2001) 

 

JUGOSLÁVIE 

14.3. na jednání nejvyšších představitelů Srbska a Černé Hory dosaženo dohody o 

zániku Svazové republiky Jugoslávie a jejím nahrazením soustátím SRBSKO A 

ČERNÁ HORA, jehož ústavní chartu připraví parlamenty obou států 

31.5. federální parlament schválil dohodu Srbska a Černé Hory o rozpuštění JSR 

26.8. předsedové vlád Srbska a Černé Hory se dohodli na zásadách ústavy soustátí 

Černá Hora a Srbsko a tím na ukončení členství svých zemí v Jugoslávské 

svazové republice 



28.11. dosaženo dohody Srbska a Černé Hory o způsobu rozpuštění JSR a její přeměně 

na volné soustátí 

7.12. Srbsko a Černá Hora odsouhlasily návrh ústavy unie Srbska a Černé Hory 

 

KABARDINSKO-BALKARSKO 

13.1. prezidentem republiky znovu zvolen Valerij KOKOV 

 

KAJMANSKÉ OSTROVY 

29.5. úřad nastoupil nový guvernér Bruce DINWIDDY 

 

KALMYCKO 

Výkonná moc:  vláda (Alexander DORŠDEJEV) 

20.10. I. kolo prezidentských voleb, z něhož do II. kola postoupil Kirsan Iljumžinov 

(47,6 %) a Baatr Šondžijev (13,6 %) 

27.10. ve II. kole zvolen prezidentem opět Kirsan ILJUMŽINOV s 57 % odevzdaných 

hlasů proti 39 % pro Šondžijeva 

  

KAMERUN 

23.6. krátce po jejich zahájení odložil prezident o týden  parlamentní volby z důvodu 

jejich technické nepřipravenosti 

30.6. parlamentní volby do Národního shromáždění se 180 členy 

24.8. jmenována nová vláda (MP Peter Mafany MUSONGE, MZV François-Xavier 

NGOUBEYOU) 

1.10. Národní rada Jižního Kamerunu vedená Fredem Ebongem vyhlásila nelegální 

oslavy vyhlášení nezávislosti Jižního Kamerunu v r. 1961  

 

KANADA 

15.1. změny ve vládě (novým MZV jmenován William GRAHAM) 

25.5. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

KAPVERDY 

18.10. provedena rekonstrukce vlády (MP Jose Maria Pereira NEVES, MZV Maria de 

Fatima Lima VEIGA-ová) 

 

KARAČAJSKO-ČERKESKO 

Nejvyšší představitel: prezident republiky Vladimir SEMJONOV 

Výkonná moc:  vláda (Alik KARDANOV) 

 

KARÉLIE 

28.4. prezidentem znovu zvolen Sergej KATANANDOV s 54,3 % odevzdaných 

hlasů 

 

KAZACHSTÁN 

Nejvyšší představitel: prezident republiky Nursultan Abiš-uly NAZARBAJEV 

28.1. odstoupil předseda vlády Kassymžomart Tokajev, parlament zvolil novým 

předsedou vlády Imangaly TASMAGAMBETOVA 

30.1. jmenována nová vláda (MZV Kassymžomart  Kemel-uly TOKAJEV) 

30.4. zřízena Národní rada jako poradní orgán prezidenta republiky 

28.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

8.10. dílčí volby do Senátu (16 ze 47 míst) 



 

KEŇA 

28.5. parlament posunul parlamentní volby do r. 2003 z důvodu neskončených prací 

na ústavních změnách 

21.6. prezident Moi potvrdil, že všeobecné volby se budou konat do konce r. 2002 

25.10. prezident rozpustil parlament   

29.10.  volební komise oznámila, že parlamentní a prezidentské volby se budou konat 

27.12.2002 

27.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 224 členy 

27.12. v prezidentských volbách získali Mwai Kibaki 62,3 % a Uhuru Kenyatta 31,3 % 

odevzdaných hlasů; výsledky vyhlášeny 29.12. 

30.12. inaugurován nový prezident Mwai KIBAKI 

 

KIRIBATI 

11.10. oznámeno, že volby do Sněmovny (Maneaba) se 42 členy se konají 29.11. 

29.11. a 6.12. – dvoukolové volby do Sněmovny (Maneaba ni Maungatabu) se 42 členy 

 

KOLUMBIE 

10.3. parlamentní volby do Senátu (Dr. Luis Alfredo RAMOS BOTERO, 102 čl.) i 

Poslanecké sněmovny 165 čl.) 

26.5. v prezidentských volbách zvítězil Álvaro URIBE VELEZ (53,04%) před 

Horáciem Serpou Uribem (31,72 %) 

7.8. inaugurace nového prezidenta a jeho vlády (MZV Carolina BARCO 

ISAACKSON) 

12.8. vyhlášen výjimečný stav v celé zemi (8.11. prodloužen o dalších 90 dní) 

 

KOMI 

16.12.01 prezidentem zvolen dosavadní předseda parlamentu Vladimir TORLOPOV, 

který získal 40 % hlasů proti dosavadnímu prezidentu Juriji Spiridonovi s 35  % 

(inaugurován 15.1.) 

 

KOMORY 

14.1. odstoupila vláda Hamady Madi Bolera, aby mohla být vytvořena přechodná 

vláda národního usmíření 

17.1. odstoupil prezident plk. Azali Assoumani, aby mohl na tento úřad kandidovat 

14.4.2002 

20.1. ustavena nová přechodná vláda národního usmíření (MP Hamada Madi 

BOLERO, MZV Halidi CHARIF), která má připravit všeobecné volby 31.3. 

22.1. 6 příslušníků opozice vystoupilo z vlády 

22.1. prozatímním prezidentem se stal předseda přechodné vlády národního usmíření 

Hamada Madi BOLERO 

16.2. schváleno 9 kandidátů o úřad prezidenta federace 

13.3. všelidové referendum potvrdilo novou ústavu federace, současně byly 

schváleny ústavy ostrovů Anjouan a Mohéli 

17.3. v prezidentských primárkách na ostrově Grande Comore (Ngazidja) uspěli plk. 

AZALI Assoumani (39,8 %), plk. Mahamoud MRADABE (16 %) a Said Ali 

KEMAL (11 %), kteří postoupili do voleb 14.4., které se konají na celém území 

Komor 

19.3. 59 % voličů na Grande Comore odmítlo místní ústavu 



31.3. prezidentské volby na Anjouanu (plk. Mohamed BACAR – 69,8 %) a na 

Mohéli (Mohammed Hassanaly – 26,2 % a Mohamed Said Fazul – 22,2 %, 

kteří postupují do II. kola) 

7.4. ve II. kole zvolen prezidentem Mohéli Mohamed Said FAZUL (56%) 

9.4. voliči ostrova Grande Comore dodatečně schválili ústavu ostrova 

14.4. z voleb federálního prezidenta odstoupili Mradabe a Kemal, kteří požadovali 

jejich odložení a vyzvali k bojkotu voleb. Za účasti 15 % voličů získal 75 % 

hlasů jediný kandidát plk. AZALI Assoumani 

18.4. Volební komise nenašla konsensus ve věci výsledku prezidentských voleb, byla 

rozpuštěna a později nahrazena tzv. Ratifikační komisí 

21.4. volby prezidenta ostrova Grande Comore (Ngazidja), které se měly konat 

v tento den, byly odloženy 

9.5. Ratifikační komise prohlásila vítězem voleb 14.4. a prezidentem Komorského 

svazu plukovníka AZALI Assoumaniho (nástup 26.5.) 

12. a 17.5. prezidentem ostrova Ngazidja - Grande Comore zvolen Mzé Abdou 

Soulé EL BAK s 63 % hlasům proti Bakari Boinovi s 37 % (prohlášen 

19.5.2002) 

7.6. prezident Azali jmenoval federální vládu (MZV Souef Mohamed EL AMINE) 

 

KONGO (B) 

20.1. všelidové referendum potvrdilo (84 %) ústavu přijatou Národní přechodnou 

radou 2.9.2001 – prezidentské volby byly vyhlášeny na březen 2002 

10.3. v prezidentských volbách byl znovu zvolen Denis SASSOU-NGUESSO (89,41 

%), když opoziční kandidát André Milongo stáhl svou kandidaturu s odkazem 

na připravované zmanipulování výsledků voleb 

26.5. I. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 137 členy odloženo 

na 2.6. 

23.6. II. kolo parlamentních voleb 

7.7. parlamentní volby do Senátu s 66 členy 

18.8. prezident Sassou-Nguesso jmenován svou novou vládu (MZV Rodolphe 

ADADA) 

 

KONGO (K) 

25.2. v JAR zahájeny rozhovory mezi vládou a opozičními stranami o ukončení 

občanské války (přerušeny v období 26.2.-6.3.) 

18.4. pod záštitou prezidenta JAR uzavřela vláda a Konžské osvobozenecké hnutí 

(MLC) dohodu o vytvoření přechodné vlády, v jejímž čele stane vůdce MLC 

Jean-Pierre BEMBA; představitel RCD měl zasednout v čele parlamentu 

26.4. Sdružení za konžskou demokracii (RCD, Adolphe Onusumba) a Svaz za 

demokracii a sociální pokrok (UDSP, Etienne Tshisekedi) se spolu s dalšími 4 

menšími stranami spojily do Aliance pro podporu vnitrokonžského dialogu 

(ASD) v reakci na dohodu vlády s MLC 

22.7. podepsána v Pretorii mírová smlouva se Rwandou o stažení jejích vojsk 

z území Konžské demokratické republiky 

6.9. prezidenti Konga a Ugandy podepsali v Luandě mírovou smlouvu mezi oběma 

zeměmi  

6.9. podepsána nová dohoda o odsunu rwandských vojsk (dokončen 5.10.) 

29.10. dosaženo dohody vlády s opozičními organizacemi RCD a MLC o rozdělení 

politické moci 

11.11. změny ve vládě (MZV zůstává) 



17.12. v jihoafrické Pretorii dosaženo dohody o podílu povstalců z RCD a MLC na 

moci 

 

KOREA – JIŽNÍ 

29.1. změny ve vládě (novým MZV jmenován Choi Sung Hong) 

10.7. změny ve vládě (novou předsedkyní vlády jmenována Chang Sang, MZV 

zůstává) 

31.7. parlament neschválil nominaci Chang Sang na funkci předsedkyně vlády 

9.8. prezident jmenoval novým předsedou vlády Čchang Te-hwana 

27.8. parlament neschválil nominaci Čchang Te-hwana na funkci předsedy vlády 

10.9. prezident jmenoval novým předsedou vlády Kim Suk-sooa 

4.10. Národní shromáždění potvrdilo nominaci Kim Suk-sooa předsedou vlády 

19.12. prezidentem zvolen Ro Mu-hjon /Roh Moo Hyun/ s 48,9 % odevzdaných hlasů, 

protikandidát Li-Hoi-čang /Lee Hoi Chang/ získal 46,6 %  (nástup 25.2.2003) 

 

KOSOVO 

10.1. II.a III.  kolo prezidentských voleb – kandidát Ibrahim Rugova nezvolen 

21.1. šéfem civilní správy OSN (UNMIK) byl s platností od 1.2. jmenován Michael 

STEINER, který se úřadu ujal 15.2. (1.3.) 

4.3. parlament kosovské autonomie zvolil prezidentem Kosova Ibrahima RUGOVU 

a vládu s 10 členy, v jejímž čele stojí Bajram REXHEPI 

 

KOSTARIKA 

3.2. v I. kole prezidentských voleb uspěli Abel PACHECO DE LA ESPRIELLA a 

Rolando ARAYA MONGE, kteří postoupoili do 2. kola 7.4. 

3.2. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 57 členy 

7.4. ve II. kole prezidentských voleb zvítězil Abel PACHECO DE LA ESPRIELLA, 

který získal 57,96 % hlasů (inaugurován 8.5.) 

8.5. nástup vlády prezidenta Pacheka (MZV Roberto TOVAR FAJA) 

 

KRYM 

29.4. novým předsedou regionální vlády se stal opět Serhej KUNICYN 

 

KUBA 

19.6. 99 % voličů potvrdilo ve všelidovém referendu (15.-18.6.) změnu ústavy, 

stanovíc neměnitelnost a nedotknutelnost socialistického zřízení 

27.6. Národní shromáždění lidové moci potvrdilo výsledky referenda z 15.-18.6. a 

přijalo příslušný ústavní dodatek 

 

KURDISTÁN 

4.10. v Arbílu se poprvé od r. 1994 sešlo Národní shromáždění Kurdské autonomní 

oblasti v plné sestavě, aniž by bylo bojkotováno jednou z frakcí PUK či KDP 

(potvrdilo vládu – MP Barham SÁLIH)  

 

KYRGYZSTÁN 

22.5. po protivládních demonstracích odstoupila vláda Kurmanbeka Bakijeva, 

úřadujícím předsedou jmenován dosavadní první místopředseda Nikolaj 

TANAJEV 

30.5. parlament zvolil novým předsedou vlády Nikolaje TANAJEVA 

14.6. jmenována nová vláda (MZV Askar AJTMATOV) 



LAOS 

24.2. volby do Národního shromáždění se 109 členy 

9.4. Národní shromáždění znovu zvolilo prezidentem Khamtaye SIPHANDONA a 

novou vládu (MP Boungnang SAYGNASONE VOLACHIT, MZV Somsavat 

LENGSAVAT) 

 

LESOTHO 

25.5. parlamentní volby do rozšířeného Národního shromáždění se 120 členy 

4.6. novým předsedou vlády parlament zvolil Bethuela Pakalithu MOSISILIHO 

10.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ntlhoi MOTSAMAI 

11.6. jmenována nová vláda (MZV Mohlabi Kenneth TSEKOA) 

 

LIBÉRIE 

14.9. zrušen mimořádný stav a zákaz politické činnosti v zemi 

 

LITVA 

22.12. I. kolo prezidentských voleb, z nichž Valdas Adamkus s 35,5 % a Rolandas 

Paksas s 19,7 % postupují do II. kola 5.1.2003 

 

LOTYŠSKO 

5.10. parlamentní volby do Sejmu se 100 členy 

5.11. Sejm zvolil svou novou předsedkyní Ingridu UDRE 

7.11. parlament schválil novou vládu (MP Einars REPŠE, MZV Sandra KALNIETE) 

 

MADAGASKAR  

25.1. Nejvyšší ústavní soud rozhodl o nerozhodném výsledku I. kola prezidentských 

voleb 16.12.2001 a o konání II. kola 24.2.2002 

22.2. Marc Ravalomanana, který vyhrál I. kolo prezidentských voleb, se ještě před 

termínem II. kola prohlásil prezidentem 

25.2. inaugurace Marka Ravalomanany do úřadu prezidenta, po které jmenoval 

Jacquese SYLLU novým předsedou vlády 

1.3. samozvaný prezident Ravalomanana jmenoval 17-člennou vládu (instalována 

15.3.) 

4.3. ozbrojené síly se postavily na stranu samozvaného prezidenta Ravalomanany 

5.3. přívrženci dosavadního prezidenta Ratsiraky vyhlásili novým sídelním městem 

hlavní přístav provincie Taomasina Tamatave 

26.3. Národní shromáždění schválilo za účasti opozičních poslanců vládu J. Sylly 

17.4. Nejvyšší soud anuloval výsledky prvního kola prezidentských voleb 

18.4. Ratsiraka a Ravalomanana uzavřeli v Dakaru dohodu o přepočítání hlasů 

prvního kola prezidentských voleb s tím, že oba uznají za vítěze toho, koho určí 

soud, do té doby měla být vytvořena přechodná vláda usmíření 

21.4. Marc Ravalomanana se vzdal titulu prezidenta 

26.4. poté, co prezident Ratsiraka odmítl přepočítání hlasů a vyzval k uspořádání 

nových voleb, prohlásili guvernéři provincií loajální prezidentovi Ratsirakovi 

v provincii Toliara, že ustanoví ze svých provincií nezávislé státy, bude-li 

výsledkem přepočítávání hlasů vyhlášení Ravalomanany vítězem 

29.4. prezident Ratsiraka odstoupil od dakarské dohody a prohlásil, že neuzná 

výsledek přepočítávání hlasů ohlášeny Nejvyšším ústavním soudem 

29.4. Nejvyšší ústavní soud vyhlásil vítězem prezidentských voleb Marka 

Ravalomananu, který po přepočítání získal v I. kole 16.12.2001 51,46 % hlasů. 



29.4. čtyři ze šesti provincií ohlásily vytvoření konfederace, která se odtrne od 

hlavního města a zbytku země. 

29.4. guvernér provincie Toamasina Samuel LAHADY vyhlásil nezávislost této 

provincie, do jejíhož střediska přesunul prezident Ratsiraka 5.3. hlavní město 

Madagaskaru a sídlo své vlády (MP Tantaly Andrianarivo) 

30.4. svrchovaným státem, nezávislým v Madagaskarské konfederaci, vyhlásil 

provincii  Mahajanga -Antsiranana (Diego Garcia) její guvernér Jean-Robert 

GARA (2.5. potvrdil) 

1.5. stejný úmysl vyhlásily provincie Toamasina a Toliara, pokud Ravalomanana 

převezme úřad na plánované inauguraci 3.5. 

6.5. Marc RAVALOMANANA se v odloženém ceremoniálu inaugurace stal 

prezidentem Madagaskaru 

7.5. novým prezidentem svoláno zasedání Národního shromáždění, kterého se 

zúčastnilo 64 ze 138 poslanců; poslanci – odpůrci nového prezidenta se sešli 

10.5. ve městě Mahajanga 

14.5. prezident Ravalomanana jmenoval novou vládu (MP Jacques SYLLA, MZV 

generálmajor Marcel RANJEVA) 

24.5. prezidenti Ravalomanana a Ratsiraka ohlásili dobrou vůli k jednání, kterou 

Ratsiraka po zatčení svého předsedy vlády 28.5. odvolal 

27.5. zatčen předseda bývalé vlády Tantaly Andrianarivo 

31.5. bývalý prezident Ratsiraka jmenoval svým prozatímním předsedou vlády 

brigádního generála Jeana-Jacquese RASOLONDRAIBE-ho 

8.6. v Senegalu zahájeny rozhovory mezi Ravalomananou a Ratsirakou o urovnání 

sporu o prezidentství – oba účastníci odmítli plán zprostředkovatelů na 

uspořádání nových parlamentních voleb 

13.6. vojska loajální novému prezidentovi odstranila hlavní blokády a bývalý 

prezident Ratsiraka odletěl den nato (14.6.) do Francie (návrat 23.6.) 

16.6. prezident Ravalomanana rozpustil svou vládu a pověřil jejího předsedu 

Jacquese Syllu  vytvořením vlády národní jednoty 

18.6. jmenována vláda národní jednoty (MP a MZV zůstávají) 

21.6. Organizace africké jednoty se vyslovila pro uspořádání nových prezidentských 

voleb 

5.7. poté, co Francie, USA a další státy uznaly za legálního prezidenta Marka 

Ravalomananu, odcestoval jeho soupeř Ratsiraka s rodinou do Francie 

9.7. síly věrné novému prezidentovi obsadily Toamasinu a tak ukončily veškeré 

separatistické pokusy na ostrově 

VII/02 novým předsedou Senátu s 90 členy zvolen Rajemison RAKOTOMAHARO 

9.10. prezident rozpustil Národní shromáždění a oznámil, že volby do nového NS se 

budou konat 15.12.2002 

15.12. volby do rozšířeného Národního shromáždění se 160 členy 

 

MAĎARSKO 

7.4. I. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění (Katalin SZILI) s 386 

členy (II. kolo 21.4.) 

6.5. prezident republiky pověřil sestavením vlády Pétera Medgyessyho 

27.5. parlament schválil novou vládu (MP Péter MEDGYESSY, MZV László 

KOVÁCS) 

 

 

 



MAKEDONIE 

4.7. předseda parlamentu Stojan Andov svolal volby do Shromáždění na 15.9. 

15.9. parlamentní volby do Shromáždění (Sobranje)  se 120 členy 

3.10. na ustavující schůzi zvolilo Shromáždění svým předsedou Nikolu 

POPOVSKIHO 

18.10. dosaženo dohody o sestavení koaliční vlády 

31.10. parlament schválil novou vládu (MP Branko CRVENKOVSKI, MZV Ilinka 

MITREVA) 

 

MALAJSIE 

Výkonná moc:  vláda (Dato Seri Dr. Mahathir MOHAMAD) 

   ministr zahraničí Syed Hamid bin Jaafar  Syed ALBAR 

25.4. slavnostní instalace krále Malajska a 12. panovníka (Yan di Pertuan Agong) 

Malajsie Tuanku Syeda Sirajuddina ibni Al-Marhum Tuanku Syeda Putra 

Jamalullaiho, sultána z Perlisu 

22.6. odstoupil předseda vlády Mahathir Mohamad, který však 25.6. svou demisi 

stáhl a oznámil svůj odchod v říjnu 2003 

17.12. Mezinárodní soudní dvůr přiřkl ostrovy Sipadan a Ligitan při pobřeží Bornea 

Malajsii; dosud si na ně nárok činila Indonésie 

 

MALAWI 

VII/02 parlament odmítl ústavní dodatek umožňující opětovnou volbu současného 

prezidenta 

 

MALEDIVY 

9.10. prezident Gajjúm jmenoval novou vládu (MZV Fathulla DŽAMÍL), předsedou 

Lidového shromáždění zůstává Abdulla HAMÍD 

 

MALI 

18.3. odstoupil předseda vlády Mande Sidibé, aby mohl kandidovat v prezidentských 

volbách (novým MP jmenován Modibo KÉITA) 

28.4. v I. kole prezidentských voleb nejvíce hlasů získali Amadou Toumani Touré a 

Soumaila Cissé, kteří získali 28 %, resp. 23 % odevzdaných hlasů a postoupili 

do II. kola 

12.5. ve II. kole prezidentských voleb byl zvolen Amadou Toumani TOURÉ, který 

získal 64,35 % odevzdaných hlasů 

24.5. Amadou Toumani TOURÉ úředně vyhlášen vítězem voleb (nástup 8.6.) 

9.6. novým předsedou vlády jmenován Ahmed Mohamed AG HAMANI  

21.6.  jmenována nová vláda (MP Ahmed Mohamed AG HAMANI, MZV Lassana 

TRAORÉ) 

14.7. I. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 147 členy 

28.7. II. kolo parlamentních voleb 

IX/02 předsedou Národního shromáždění zvolen Ibrahim Boubakar KEITA 

17.10. jmenována nová vláda (MP Mohammed AG HAMANI, MZV Lassana 

TRAORÉ) 

 

MAN 

25.10.00 novým poručík-guvernérem se stal Ian David MACFADYEN 

22.11.01 parlamentní volby do Sněmovny klíčů s 24 členy 

4.12.01 předsedou vlády se stal Richard Kenneth CORKILL 



 

MARIJSKO 

2001 prezidentem republiky zvolen Leonid MARKELOV 

 

MAROKO 

21.3. král Mohammed VI. se oženil se Salmou BENNANI (nar. 1977) (nadále Její 

Výsost Lalla Salma) – oznámeno 12.4. 

12.7. konaly se veřejné svatební obřady krále Mohammeda VI. 

27.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Majlis al-Nuwab) s 325 volenými 

členy 

9.10. novým předsedou vlády jmenován Driss JETTOU (nástup úřadu 24.10.) 

7.11. král jmenoval novou vládu (MZV Mohammed BENAISSA) 

 

MARSHALLOVY OSTROVY 

Nejvyšší představitel: prezident Kessai H. NOTE 

Výkonná moc:  vláda, které předsedá ex-offo prezident republiky 

   ministr zahraničí Gerald ZACKIOS 

 

MARTINIK 

26.1.00 úřad prefekta nastoupil Michel CADOT 

 

MAURICIUS 

Výkonná moc:  rada ministrů (Sir Anerood JUGNAUTH) 

   ministr zahraničí Anil Kumarsingh GAYAN 

15.2. prezident Cassam Uteem odstoupil, protože odmítl podepsat kontroverzní 

zákon o boji proti terorismu;  úřadujícím  prezidentem se stal Angidi 

CHETTIAR 

18.2. odstoupil úřadující prezident Angidi Chettiar, novým úřadujícím prezidentem 

se stal předseda Nejvyššího soudu Arianga PILLAY 

25.2. novým prezidentem republiky  byl zvolen Karl Auguste  OFFMANN 

 

MAURITÁNIE 

27.10. změny ve vládě (novým MZV jmenován Mohammed OULD TOUBA)  

 

MAYOTTE 

18.9.01 úřad prefekta nastoupil Philippe DE MESTER 

  

MIKRONÉSIE 

Výkonná moc:  vláda, které předsedá ex-offo prezident 

   ministr zahraničí Epel ILON 

  

MOLDAVSKO 

8.7. zveřejněn návrh smlouvy zpracovaný Ruskem, Ukrajinou a OSCE o statutu 

Podněsterska v rámci federativního uspořádání Moldavska, kde každá součást 

federace bude mít vlastní ústavu 

  

MONAKO 

19.11. oznámil kníže Rainier III., že regentkou se stává princezna Caroline 

 

 



MONTSERRAT 

11.5.01 guvernérem se stal Anthony LONGRIGG 

 

MORDVINSKO 

Výkonná moc:  vláda (Vladimir VOLKOV) 

 

NÁHORNÍ KARABACH 

11.8. prezidentem znovu zvolen Arkadij GUKASJAN s 88,4 % odevzdaných hlasů 

X/02 novým ministrem zahraničí jmenován Ašot GHULJAN  

 

NAMIBIE 

27.8. změny ve vládě (novým MP Dr. Theo-Ben GURIRAB., MZV Hidipo 

HAMUTENYA) – slib složili 29.8. 

 

NEPÁL 

22.1. prodloužen výjimečný stav, vyhlášený 26.11.2001 

22.5. král rozpustil na návrh předsedy vlády parlament a vyhlásil volby na 13.11. 

10.9. zrušen výjimečný stav, aby bylo umožněno konání předčasných voleb 

4.10. král odvolal vládu a převzal její pravomoci, protože nebyla schopna zajistit 

konání parlamentních voleb v listopadu a žádala o další odklad o 1 rok  

11.10. prozatímním předsedou vlády jmenován Lokéndra Bahadur ČAND a na jeho 

návrh nová vláda (MZV Naréndra Bikram ŠÁH) 

18.11. král rozšířil dočasnou vládu (MP a MZV zůstávají)  

  

NĚMECKO 

7.1. dosaženo dohody mezi SPD a PDS o vytvoření koaliční vlády v Berlíně 

17.1. vládnoucím primátorem Berlína zvolen Klaus WOWEREIT 

18.3. zemským ministerským předsedou Saska zvolen Georg MILBRADT (jeho 

předchůdce Kurt Biedenkopf odstoupil 17.4.) 

21.4. zemské volby v Sasku-Anhaltsku (16.5. zvolen MP Wolfgang BÖHMER) 

22.6. z funkce předsedy zemské vlády Braniborska odstoupil Manfred Stolpe, novým 

se 26.6. stal Matthias PLATZECK 

18.7. z funkce ministra obrany odvolán Rudolf Scharping, novým ministrem 

jmenován 19.7. Peter STRUCK 

22.9. parlamentní volby do Spolkového sněmu s 603 členy 

22.9. zemské volby v Meklenbursku - Západním Pomořansku (MP Harald 

RINGSTORFF) 

IX/02 generální inspektor Bundeswehru generál Wolfgang SCHNEIDERHAHN byl 

pověřen pravomocemi náčelníka štábu ozbrojených sil 

8.10. předsedou zemské vlády Severního Porýní – Vestfálska zvolen Peer 

STEINBRÜCK 

17.10. předsedou Spolkového sněmu zvolen na jeho ustavující schůzi Wolfgang 

THIERSE (SPD), místopředsedy Susanne KASTNER (SPD), Norbert 

LAMMER (CDU/CSU), Antje VOLLMER (G) a Hermann SOLMS 

22.10. Spolkový sněm zvolil novým kancléřem Gerharda SCHRÖDERA, který po 

složení přísahy jmenoval novou vládu (MZV Joschka FISCHER) 

1.11. úřad předsedy Spolkové rady nastoupil prof. Dr. Wolfgang BÖHMER 

 

NEVIS 

7.9.01 volby do Shromáždění s 8 členy potvrdily vládu Vance AMORY-ho 



 

NIGER 

30.7. – 3. 8. povstání posádky v Diffě začalo sérií pokusů o vystoupení vojska proti 

vládě (5.8. zlikvidovány) 

8.11. jmenována nová vláda (MP Hama AMADOU, MZV Aichatou MINDAOU-

DOU) 

 

NIGÉRIE 

23.10. vláda oznámila, že se nepodřídí rozsudku Mezinárodního soudu v Haagu, podle 

kterého má Nigérie postoupit sporný poloostrov Bakassi sousednímu Kamerunu 

5.11. volební orgány oznámily, že prezidentské a všeobecné volby se budou konat 

mezi 29.3. a 29.4.2003 

 

NIKARAGUA 

10.1. inaugurace prezidenta Ing. Enrique BOLAŇOSE GEYERA a jeho vlády (MZV 

Norman José CALDERA CARDENAL) 

17.1. předsedou Národního shromáždění zvolen Dr. Arnoldo ALEMÁN LACAYO 

19.9. pro podezření ze zpronevěry státních prostředků odvolán z funkce předseda NS  

Arnoldo Alemán, úřadujícím předsedou parlamentu Dr. Wilfredo NAVARRO 

MOREIRA 

 

NIUE 

V/00 vysokým komisařem novozélandské vlády se stal John BRYAN 

21.4. všeobecné volby do parlamentu Fono s 20 členy 

1.5. novým předsedou vlády zvolen Young VIVIAN 

6.5. jmenována nová vláda, v níž funkci ministra zahraničí vykonává její předseda 

 

NIZOZEMSKO 

16.4. odstoupila vláda Wima Koka, který byl pověřen sestavením prozatímní vlády, 

která zůstane v úřadu do parlamentních voleb 15.5. 

15.5. parlamentní volby do Druhé komory Generálních stavů se 150 členy 

28.5. předsedou Druhé komory byl zvolen Frans WEISGLAS 

7.7. královna pověřila Jana Petera Balkenendeho sestavením nové vlády 

23.7. jmenována nová vláda (MP Dr. Jan Peter BALKENENDE, MZV Jakob 

Gijsbert /Jaap/ de Hoop SCHEFFER ) 

17.10. po odchodu několika ministrů odstoupila vláda J.P. Balkenendeho s tím, že 

zůstane jako menšinová do mimořádných voleb, které se mají konat 22.1.2003 

 

NIZOZEMSKÉ ANTILY 

18.1. parlamentní volby do Stavů se 22 členy 

29.1. vytvořena nová koaliční vláda (MP Miguel POURIER) 

24.5. novým předsedou vlády a ministrem zahraničí se stal Etienne YS 

12.6. novým guvernérem jmenován Frits GOEDGEDRAG, který úřad nastoupí 1.7. 

 

NORFOLK 

Nejvyšší představitel: britská královna, kterou zastupuje správce australské vlády 

Anthony John MESSNER 

5.12.01 předsedou Zákonodárného shromáždění a Výkonné rady zvolen Geoffrey 

            Robert GARDNER 

 



NOVÁ KALEDONIE 

19.7.99 vysokým komisařem se stal Thierry LATASTE 

13.11. na základě odchodu PS z vlády odstoupila dosavasdní vláda 

28.11. Územní kongres zvolil novou vládu, vedenou prezidentem Pierrem 

FROGIEREM 

 

NOVÝ ZÉLAND 

Nejvyšší představitel: britská královna, kterou zastupuje generální guvernérka Dame 

Silvia CARTWRIGHT 

10.6. předsedkyně vlády vyhlásila předčasné parlamentní volby na 27.7.2002 

27.7. předčasné volby do Poslanecké sněmovny se 120 členy 

3.8. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Jonathan HUNT 

3.8. ustavena nová vláda (MP Helen CLARK, MZV Philip GOFF) – 14.8. schválena 

 

OMÁN 

Zákonodárná moc: sultán 

Poradní rada (Majlis al-Shura, Abdallah Ali al-QUTAYBI) s 82 

členy má poradní charakter 

Výkonná moc: Státní rada (Majlis al-Dawlat, Hamud bin Abdallah al-HARTHI) 

se 41 členem 

   vláda 

   státní ministr zahraničí Youssuf bin Alawi ABDULLAH 

 

OSTROVY USA V TICHÉM OCEÁNU 

5.11. novou guvernérkou státu Hawaii a nejvyšší představitelkou těchto zámořských 

území USA zvolena Linda LINGLE 

 

PÁKISTÁN 

30.4. v referendu rozhodli voliči (97,7 %) o prodloužení mandátu prezidenta 

Mušarafa o dalších pět let 

7.6. ze zdravotních důvodů odstoupil MZV Abdus Sattar 

19.6. novým ministrem zahraničí jmenován Inamul HAQ 

26.-27.6. vyhlášeny ústavní změny posilující postavení prezidenta a Rady národní 

bezpečnosti 

10.7. prezident oznámil, že volby do federálního Národního shromáždění i 

provinčních shromáždění se budou konat 10.10.2002 

16.8. volební komise ohlásila podmínky voleb do národního i provinčních 

parlamentů 

21.8. prezident oznámil řadu ústavních změn, vč. vytvoření vojensko-civilní Rady 

národní bezpečnosti 

10.10. parlamentní volby do ústředních (Národní shromáždění s 342 čl.) i provinčních 

orgánů 

10.10. ustavena Rada národní bezpečnosti se 13 členy, řízená prezidentem Mušarafem 

19.11. na ustavující schůzi byl předsedou Národního shromáždění zvolen Čaudhry 

Amir HUSSAIN 

21.11. parlament zvolil novým předsedou vlády Míra Zafarulláha Chána 

DŽAMALÍHO 

23.11. jmenována nová vláda (MZV Mian Churšíd Mehmúd KASÚRÍ) – 30.12. 

schválena parlamentem  

 



PALAU 

17.11.00 parlamentní volby do Národního kongresu se 30 členy 

19.1.01 nástup prezidenta Thomase REMENGESAUA a jeho vlády (úřad 

ministra zahraničí zastává prezident) 

 

PALESTINA 

29.5. prezident Arafat vyhlásil ústavu palestinské autonomie 

13.6. slib složila nová vláda s 21 členy vedená prezidentem Arafatem (ministr 

mezinárodní spolupráce Nábíl Alí ŠAAS), jmenovaná jím 9.6. 

26.6. vláda oznámila, že prezidentské a parlamentní volby se budou konat v týdnu 

10.-20.1.2003 

11.9. odstoupila vláda, aby se vyhnula vyslovení nedůvěry v hlasování parlamentem 

29.10. Zákonodárná rada schválila složení nové vlády prezidenta Arafata (ministr 

plánování a mezinárodní spolupráce Nábíl Alí ŠAAS) 

4.11. prezident Arafat jmenoval novou vládu schválenou parlamentem a oznámil 

konání voleb 20.1.2003 

 22.12. oznámeno odložení parlamentních voleb z 20.1.2003 na neurčito 

 

PANENSKÉ OSTROVY USA 

5.11. guvernérem znovu zvolen Charles TURNBULL 

 

PAPUA-NOVÁ GUINEA 

23.1. Parlament přijal zákon o ústavní změně, umožňující autonomii provincie 

Bougainville 

15.6.-30.7. všeobecné a parlamentní volby do Národního parlamentu se 109 členy 

4.8. odstoupila vláda Sira Mekere Morauty 

5.8. ustavující schůze Národního parlamentu zvolila jeho předsedou Billa SKATE-a 

5.8. Národní parlament zvolil novým premiérem Sira Michaela Thomase 

SOMAREHO 

13.8.  oznámeno složení nové vlády (MZV Sir Rabbie NAMALIU) 

 

PARAGUAY 

14.3.01 novým ministrem zahraničí jmenován José Antonio MORENO 

RUFFINELLI 

10.4. prezident Gonzáles Macchi obviněn z účasti na korupčním skandálu 

 

PERÚ 

18.1. změny ve vládě (MP i MZV Dr. Diego GARCÍA-SAYÁN LARRABURE 

zůstávají) 

12.7. prezident provedl změny ve vládě (MP Luis Maria SOLARI DE LA FUENTE, 

MZV Allan WAGNER TIZÓN) 

 

POBŘEŽÍ  SLONOVINY 

5.8. prezident jmenoval novou vládu (MP Pascal Affi N´GUESSAN, MZV Abou 

Drahamane SANGARE) 

19.-20. 9. pokusem o svržení vlády zahájena vzpoura části ozbrojených sil ve městě 

Bouaké, při níž padl jeho organizátor generál Robert Guei (příměří uzavřeno 

4.10) 

17.10. podepsána dohoda o příměří mezi vládou a vzbouřeneckými vojsky usilujícími 

o její svržení 



6.11. v Togu začaly rozhovory vlády se vzbouřenci o řešení konfliktu 

 

POLSKO 

5.7. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají) 

 

PORTORIKO 

7.11.00 parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů (51 čl.) a Senátu (27 čl.) 

2.1.01 nástup guvernérky Sily Maríe CALDERÓN-ové a její vlády 

 

PORTUGALSKO 

17.3. parlamentní volby do Shromáždění republiky s 230 členy 

21.3. sestavením nové vlády pověřen José Manuel Durăo Barroso 

28.3. předsedou Shromáždění republiky zvolen Joăo Bosco MOTA AMARAL 

28.3. předsedou vlády jmenován José Manuel DURĂO BARROSO 

6.4. do úřadu uvedena nová vláda (MZV António MARTINS DA CRUZ) 

 

RAKOUSKO 

Výkonná moc:  spolková vláda – rada ministrů (Dr. Wolfgang SCHÜSSEL) 

   ministryně zahraničí Dr. Benita-Maria FERRERO-WALDNER 

9.9. kancléř Schüssel oznámil, že 19.9. z důvodu rozpadu vládní koalice jeho vláda 

odstoupí 

20.9. parlament schválil zákon o svém rozpuštění, mimořádné volby 22.9. vláda 

vyhlásila na 24.11.2002 

24.11. parlamentní volby do Národní rady se 183 členy 

26.11. sestavením spolkové vlády pověřen Wolfgang SCHÜSSEL 

20.12.  předsedou Národní rady zvolen prof. Dr. Andreas KHOL 

 

ROVNÍKOVÁ  GUINEA 

15.12. ve volbách prezidenta zvítězil s 99,5 % odevzdaných hlasů současný prezident 

Teodoro Obiang NGUEMA MBASOGO (opoziční kandidát Celestino 

Bonifacio Bacale odstoupil z voleb) 

 

RUMUNSKO 

Výkonná moc:  rada ministrů (Adrian NASTASE) 

   ministr zahraničí Mircea Dan GEOANA 

 

RUSKO 

Výkonná moc:  rada ministrů (Michail Michailovič KASJANOV) 

   ministr zahraničí Igor Sergejevič IVANOV 

   Rada hlav republik 

   Rada hlav administrativních oblastí 

20.1. Federální rada potvrdila Sergeje Mironova svým předsedou (zvolen 5.12.2001) 

12.12. prezident podepsal dekret o konání referenda k nové ústavě Čečenska 

 

RWANDA 

22.7. v Pretorii podepsána smlouva s Konžskou demokratickou republikou o stažení 

rwandských vojsk z jejího území 

6.9. podepsána mírová dohoda s KDR, na jejímž základě došlo ke stažení 

rwandských vojsk z území Konga (ukončeno 5.10.) 



15.11. prezident provedl změny ve vládě Bernarda Makuzy (MZV Charles 

MURIGANDE) 

 

SAINT PIERRE A MIQUELON 

10.1.01 úřad prefekta nastoupil Jean-François TALLEC 

 

SAN MARINO 

1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Antonio Lazzaro VOLPINARI a Giovanni 

Francesco UGOLINI 

25.6. novým státním sekretářem zvolen Augusto CASALI 

 

SAÚDSKÁ ARÁBIE 

10.2. král jmenoval Sáliha Bin HUMAJDA novým předsedou Poradní rady místo 

šajcha Džubajra, který v lednu 2002 zemřel  

 

SENEGAL 

4.11. odvolána vláda Mame Madior Boyéové 

5.11. novým předsedou vlády jmenován Idrissa SECK 

6.11. jmenována nová vláda (MZV Cheikh Tidiane GADIO)- 20.11. schválena 

parlamentem 

 

SEVERNÍ IRSKO 

14.10. pozastavena činnost místních institucí a ustavena přímá správa britské vlády, 

reprezentované ministrem pro Severní Irsko Johnem Reidem 

 

SEVERNÍ MARIANY 

3.11.01 parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 18 členy 

14.1. funkce se ujal nový guvernér Juan N. BABAUTA 

 

SEVERNÍ OSETIE 

27.1. prezidentem byl znovu zvolen Aleksandr DZASOCHOV 

19.2. ustavena nová vláda (Michail ŠATALOV) 

 

SEYCHELY 

4.-6.12. parlamentní volby do Národního shromáždění s 34 členy 

 

SIERRA LEONE 

1.3. zrušen výjimečný stav 

14.5. parlamentní volby do Národního shromáždění se 112 členy a prezidentské 

volby, v nichž se ziskem 70,6 % zvítězil dosavadní prezident Alhaji Ahmad 

Tejan KABBAH nad Ernestem Bai Koromou 

20.5. nově zvolený prezident složil přísahu a ujal se funkce na další volební období  

22.5. prezident jmenoval novou vládu (MZV Momodu KOROMA)  

 

SINGAPUR 

Nejvyšší představitel: prezident republiky Sellapan Rama (S.R.) NATHAN 

 

SLOVENSKO 

6.6. předseda Národní rady stanovil parlamentní volby na 20. a 21.9.2002 

20,-21.9. volby do Národní rady se 150 členy 



27.9. sestavením nové vlády pověřen dosavadní premiér Mikuláš Dzurinda 

15.10. předsedou Národní rady zvolen Pavol HRUŠOVSKÝ 

15.10. prezident jmenoval novým předsedou vlády Mikuláše DZURINDU 

16.10. jmenována nová vláda ( MZV Eduard KUKAN) – 14.11. jí vyslovil důvěru 

parlament 

 

SLOVINSKO 

10.11. v I. kole prezidentských voleb uspěli Janez Drnovšek (44,36 %) a Barbara 

Brezigarová (30,75 %), kteří postoupili do II. kola  

1.12. ve II. kole zvolen prezidentem Janez DRNOVŠEK, který získal 56,54 % hlasů 

proti 43,46 % pro Barbaru Brezigarovou – nástup do funkce 23.12.2002 

2.12. odstoupila vláda J. Drnovšeka 

11.12. parlament zvolil Antona ROPA novým předsedou vlády 

19.12. schválena nová vláda (MP Anton ROP, MZV Dimitrij RUPEL) 

 

SOMALILAND 

3.5. v JAR zemřel prezident Mohamed Ibrahim Egal, který se zde léčil; téhož dne 

byl do úřadu inaugurován dosavadní viceprezident Dahir Riyale KAHIN 

 

SOMÁLSKO 

16.2. oznámeno složení vlády nového ministerského předsedy (MP Abshir Farah 

HASAN, MZV Hasan Ibrahim YUSUF) 

1.4. Vojska odporu Rahanweinu (RRA) vyhlásila v oblastech Bay a Bakool 

autonomní stát JIHOZÁPADNÍ SOMÁLSKO (Southwestern  Somalia) 

s metropolí ve městě Baidoa. Prezidentem nového státu zvolilo 70 stařešinů 

kmenů Digil a Mirifle předsedu RRH, která zastupuje kmen Rahanweinů, 

plukovníka Hasana Mohammeda  NOUR SHATIGADUD-a. 

16.10. v keňském městě Eldoret zahájeny rozhovory o uspořádání politické moci, 

organizované Inter-Governmental Authority on Development 

27.10. dosaženo dohody o zastavení bojů, kterou však odmítli představitelé 

Somalilandu, Puntlandu a kmenů obývající oblast středního Somálska kolem 

Mogadiša 

 

SRBSKO 

23.1. parlament hlasoval pro obnovení autonomie Vojvodiny 

9.4. parlament schválil dohodu o novém státně-právním uspořádání Jugoslávie 

18.7.  oznámeno, že prezidentské volby se budou konat 29.9. 

29.9. I. kolo prezidentských voleb (Vojislav Koštunica s 30,89 % a Miroljub Labus 

s 27,36 % odevzdaných hlasů postupují do II. kola 13.10.) 

13.10. ve II. kole prezidentských voleb zvítězil Vojislav Koštunica se 66,7 % hlasů 

(Miroljub Labus získal 31,3 %), pro nízkou účast voličů (45,9 %) však byly 

výsledky voleb anulovány 

11.11. Miroljub Labus odstoupil z opakovaných prezidentských voleb, jejichž I. kolo 

bylo stanoveno na 8.12.2002 

7.12. Srbsko a Černá Hora odsouhlasily návrh ústavy Svazu Srbska a Černé Hory 

8.12. opakovaná volba prezidenta byla pro nízkou účast (45%) prohlášena Ústřední 

volební komisí za neplatnou (Vojislav Koštunica /57,66%/, Vojislav Šešelj 

/36%/ a Borislav Pelević /3,5 %/) 

9.12. vítěz voleb Vojislav Koštunica (57,5 %) se proti tomuto rozhodnutí odvolal, ale 

Nejvyšší soud 10.12. odvolání odmítl a rozhodnutí volební komise potvrdil 



30.12. po skončení mandátu dosavadního prezidenta se úřadující prezidentkou Srbska 

stala (na dobu nejvýše 2 měsíců) předsedkyně parlamentu Nataša MIĆIĆ-ová 

 

SRÍ  LANKA 

26.8. vláda zrušila zákaz činnosti Tamilských tygrů ve snaze zahájit mírová jednání o 

urovnání konfliktu 15.9.2002 pod norským patronátem 

16.-18.9. proběhlo úvodní kolo jednání vlády se zástupci LTTE 

17.-19.10. pod patronátem norských zprostředkovatelů proběhlo v thajském městě 

Sattahip další jednání vlády s tamilskými povstalci z LTTE 

22.10. Nejvyšší soud rozhodl, že ústavní změny omezující pravomoc prezidenta 

vyžadují nejen souhlas 2/3 poslanců, ale i schválení všelidovým referendem 

31.10.-3.11. v Thajsku proběhlo další kolo jednání vlády s LTTE 

2.-5.12. v Oslu se konalo 3. kolo jednání vlády s LTTE 

5.12. vláda dosáhla dohody s povstalci z LTTE o federálním uspořádání země, což 

byla podmínka skončení občanské války 

9.12. vláda schválila dohodu s LTTE o skončení občanské války 

 

STŘEDOAFRICKÁ  REPUBLIKA 

25.10. vojska věrná bývalému náčelníkovi GŠD generálu Françoisu Bozizemu, 

odvolanému v listopadu 2001, obsadila severní část hlavního města; po 5 dnech 

vytlačena vojsky loajálními vládě 

 

SÚDÁN 

11.3. vláda podepsala dohodu o zastavení bojů a ochraně civilního obyvatelstva se 

Súdánskou lidově-osvobozeneckou armádou 

17.6. v Nairobi zahájeny pod dohledem Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) 

rozhovory mezi vládou a představiteli SPLM 

20.7. za podpory IGAD dosaženo dohody mezi vládou a Súdánskou lidově-

osvobozeneckou armádou (SPLA) o řešení konfliktu na jihu země formou 

sebeurčení místního obyvatelstva 

19.8. změny ve vládě (MZV zůstává) 

1.9. přerušeny rozhovory vlády se SPLM 

15.10. v Keni dosaženo dohody o klidu zbraní mezi vládou, zastupovanou ministrem 

Tagelsirem Mahgúbem, a SPLA, představovanou Samsonem Kwajem 

30.11. změny ve vládě (MZV zůstává) 

24.12. prezident prodloužil výjimečný stav v zemi o další rok 

 

SURINAM 

Nejvyšší představitel: prezident republiky a předseda Státní rady Runaldo Ronald 

VENETIAAN 

 

SVATÁ HELENA 

27.6.01 parlamentní volby do Zákonodárné rady se 14 členy 

 

SVATÁ LUCIE 

Výkonná moc: vláda (Kenny Davis ANTHONY) 

 ministr zahraničí Julian HUNTE 

 



SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS 

Zákonodárná moc: Národní shromáždění (National Assembly, Walford V. GUMBS) 

se 14 členy 

Výkonná moc: vláda (Dr. Denzil Llewellyn DOUGLAS) 

 ministr zahraničí Dr. Timothy Sylvester HARRIS 

 

SVATÝ  TOMÁŠ 

3.3. volby do Národního lidového shromáždění s 55 členy 

19.3. vítězem parlamentních voleb prohlášeno marxistické MLSTP, které jako 

MDFM prezidenta de Menezese získalo 23 mandátů 

26.3. novým předsedou vlády jmenován Gabriel COSTA 

9.4. prezident jmenoval novou vládu (MZV Alda Bandeira TAVARES VAZ DA 

CONCEIÇĂO) a dosavadní vláda (MP Evaristo do Espirito Santo 

CARVALHO, MZV Mateus Meira RITA) přestala vykonávat svou funkci 

27.9. prezident odvolal dosavadní vládu 

7.10. jmenována vlády národní jednoty (MP Maria DES NEVES DE SOUSA-ová, 

MZV Mateus MEIRA RITA) – 10.10. nastoupila úřad 

 

SVATÝ VINCENC A GRENADINY 

3.6. zemřel generální guvernér Sir Charles James Antrobus, úřad nastoupila jeho 

náměstkyně Dame Monica DACON 

2.9. úřad nového generálního guvernéra nastoupil Dr Frederick BALLANTYNE 

  

SVAZIJSKO 

22.10. Nejvyšší soud nařídil králi, aby rodině vrátil 18-letou Zena Mahlangu, která 

byla vybrána za jeho 10. manželku a 9.10. odvezena do královského paláce  

 

ŠALOMOUNOVY OSTROVY 

29.7. změny ve vládě (novým MZV Nollen LENI) 

1.10. restrukturalizace vlády snížila počet ministerstev na polovinu (MP Sir Allan 

Kemakeza, MZV Nollen Leni zůstávají) 

11.12. změny ve vládě (novým MZV jmenován Laurie CHAN) 

 

ŠPANĚLSKO 

10.7. v rámci rekonstrukce vlády odvolán dosavadní ministr zahraničí Josep Piqué a 

novou ministryní jmenována Ana PALACIO VALLELERSUNDI 

22.10. katalánská nacionalistické strana Konvergence a unie (CiU) vyhlásila 

požadavek plné autonomie pro Katalánsko, s výjimkou zahraniční politiky a 

obrany; ústřední vláda tento požadavek odmítla 

23.10. regionální vláda Baskicka odmítla návrh Baskické nacionalistické strany na 

přidružení Baskicka ke Španělsku a změnu jeho autonomního statutu na status 

“přidruženého státu“ 

24.12. vláda odvolala plán na sdílenou svrchovanost nad Gibraltarem s Velkou Británií 

 

ŠVÉDSKO 

15.9. parlamentní volby do Říšského sněmu se 349 členy 

30.9. novým předsedou Říšského sněmu zvolen Björn VON SYDOW 

21.10. oznámeno složení nové vlády (MP Göran PERSSON, MZV Anna LINDH)  

 



ŠVÝCARSKO 

5.12.01 předsedkyní Národní rady zvolena Liliane Maury PASQUIER a 

předsedou Rady kantonů Anton COTTIER (oba s mandátem do prosince 

2002) 

3.3. v referendu se 54,1 % účastníků vyslovilo pro vstup země do OSN 

 

TÁDŽIKISTÁN 

Výkonná moc:  rada ministrů (Okil Ghajbullojevič OKILOV) 

   ministr zahraničí Talbak NAZAROV 

 

TATARSTÁN 

Výkonná moc:  rada ministrů (Rustam MINNICHANOV) 

 

THAJSKO 

3.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

TCHAJVAN 

21.1. poté co odstoupil jeho předchůdce Čang Čun-siung, byl novým předsedou vlády 

jmenován JÜ Si-kchun 

21.-23.1. jmenována nová vláda (MP YU Hsi-kun, MZV Eugene CHIEN) - 

nástup 1.2. 

10.4. vláda přijala další rozhodnutí o reformě Národního shromáždění 

 

TOGO 

Výkonná moc:  rada ministrů (Messan Agbeyome KODJO) 

   ministr zahraničí Koffi PANOU 

5.3. oznámeno, že parlamentní volby plánované na 10.3. budou odloženy na 

pozdější termín 

27.6. v rámci přípravy parlamentních voleb prezident odvolal předsedu vlády 

Messana Agbeyome Kodja a jmenoval jeho nástupce (Koffi SAMA) 

29.7. jmenována nová vláda (MP Koffi SAMA, MZV Koffi PANOU) 

27.10. za bojkotu opozice se konaly volby do Národního shromáždění s 81 členem 

3.12. změny ve vládě (novým MZV Roland KPOTSRA)  

30.12. parlament zrušil klauzuli ústavy omezující počet funkčních období a zabraňující 

současnému prezidentovi Eyadémovi kandidovat na tuto funkci potřetí za sebou 

a ústavní změnu, zřizující horní komoru parlamentu - Senát 

 

TONGA 

I/02 oznámeno konání parlamentních voleb 7.3. 

7.3. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění (Fale Alea) se 30 členy 

21.10. všech 9 volených členů zahájilo bojkot práce Zákonodárného shromáždění 

(Fale Alea, 30 čl.) poté, co byli vyloučeni z kontroly účtů jmenovaných členů 

parlamentu 

 

TRINIDAD A TOBAGO 

4.1. dosavadní předseda vlády Basdeo Panday odmítl jmenování vlády v čele 

s Patrickem Manningem a ohlásil sestavení vlády své strany 

26.3. předseda vlády Manning potvrdil prodloužení funkčního období prezidenta 

Robinsona, které skončilo 18.3.2002, z důvodu neschopnosti parlamentu zvolit 

jeho nástupce 



7.4. prezident na návrh předsedy vlády odložil zasedání  parlamentu poté, co 

poslanci nezvolili předsedu Poslanecké sněmovny 

28.8. předseda vlády Manning rozpustil parlament a oznámil konání mimořádných 

parlamentních voleb 7.10. 

7.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 36 členy 

15.10. oznámeno složení nové vlády (MP Patrick Augustus Mervyn MANNING, 

MZV J. Knowlson GIFT) 

17.10. na ustavující schůzi zvolila Poslanecká sněmovna svým předsedou Barendru 

SINANANA a potvrdila složení vlády 

17.10. znovuzvolená předsedkyně Senátu Dr. Linda BABOOLAL prohlášena úřadující 

prezidentkou republiky 

 

TUNISKO 

26.5. v referendu podpořilo 99,52 % voličů ústavní změnu, umožňující čtvrtou 

kandidaturu současného prezidenta na tento úřad 

2.6. podpisem prezidenta vstoupilo v platnost nové znění ústavy země 

4.9. prezident provedl změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) 

 

TURECKO 

11.7. odstoupil ministr zahraničí Ismail Cem 

12.7. novým ministrem zahraničních věcí jmenován Şükrü Sina GÜREL 

31.7. parlament rozhodl o předčasných parlamentních volbách 3.11.2002 

2.8. parlament přijal řadu ústavních změn umožňujících přístup země do EU 

1.10. parlament svolal mimořádné parlamentní volby na 3.11.2002 

3.11. předčasné parlamentní volby do Velkého lidového shromáždění Turecka s 550 

členy 

14.11. ustavující schůze TBMM (novým předsedou zvolen Bülent ARINÇ) 

16.11. sestavením vlády pověřen Abdullah GÜL 

19.11.  prezident jmenoval novou vládu (MP Abdullah GÜL, MZV Yaşar YAKIŞ) 

28.11. parlament vyslovil důvěru vládě Abdullaha Güla 

 

TURKMENISTÁN  

14.3. ministrem obrany jmenován dosavadní předseda parlamentu Redžepbaj Arazov, 

novým předsedou parlamentu zvolen Tagandurdy CHALIJEV 

12.11. novým předsedou parlamentu (Madžlísu) zvolen Owezgeldi ATAJEV 

15.11. změny ve vládě (MZV zůstává) 

 

 

TURKS A CAICOS 

30.11. nastoupil nový guvernér James POSTON, který vystřídal ve funkci Mervyna T. 

Jonese (nástup 01/2000) 

 

TUVA 

17.3. prezidentem byl znovu zvolen Šerig-ool OORŽAK (53 %) před předsedou 

místního parlamentu Kara-ool Šolbanem (24 %) 

 

TUVALU 

25.7. všeobecné volby do Parlamentu s 15 členy 

2.8. předsedou Parlamentu zvolen Toomu SIONE 



2.8. parlament zvolil novým MP Saufatu SOPOANGA, který je současně ministrem 

zahraničí 

 

UDMURTSKO 

Výkonná moc:  rada ministrů (Jurij PITKEVIČ) 

 

UGANDA 

6.9. prezidenti Ugandy a Konga (K) podepsali v Luandě mírovou smlouvu 

24.12. vláda podepsala mírovou dohodu se vzbouřenci z Ugandské fronty národní 

záchrany UNRF 

 

UKRAJINA 

31.3. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 450 členy  

14.5. ustavující schůze Nejvyšší rady (předsedou zvolen 28.5. Volodymyr 

Michajlovyč LYTVYN) 

16.11. prezident odvolal předsedu vlády Anatolije Kinacha a novým nominoval 

Viktora Janukovyče 

21.11. parlament potvrdil Viktora JANUKOVYČE jako předsedu vlády 

30.11. jmenována nová vláda (MZV Anatolij ZLENKO) 

 

USA 

5.11. volby do Sněmovny reprezentantů s 435 členy a třetiny Senátu 

14.11. Sněmovna reprezentantů schválila zákon o vytvoření ministerstva vnitřní 

bezpečnosti, 20.11. zákon schválil i Senát 

25.11. prezident USA podepsal zákon o vytvoření ministerstva vnitřní bezpečnosti 

6.12. odstoupil ministr financí Paul O´Neil a předseda Rady ekonomických poradců 

prezidenta Larry Lindsey 

9.12. novým ministrem financí jmenován John SNOW a předsedou Rady 

ekonomických poradců Stephen FRIEDMAN 

 

UZBEKISTÁN 

27.1. referendum schválilo (91 %) prodloužení prezidentského funkčního období o 2 

roky a vytvoření dvoukomorového parlamentu 

4.4. parlament Oli Majlis přijal rezoluci o konání příštích prezidentských voleb 

v prosinci 2007 

 

VANUATU 

30.4. parlamentní volby do Národního shromáždění s 52 členy 

3.6. novým předsedou Národního shromáždění byl  zvolen Henri TAGA 

3.6. zvolena nová vláda (MP Edward Nipake NATAPEI, funkce MZV neobsazena) 

13.6. ministrem zahraničí jmenován Serge VOHOR 

 

VELKÁ  BRITÁNIE 

30.3. zemřela královna-matka Elizabeth 

29.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) po demisi ministra dopravy, místní 

samosprávy a oblastí Stephena Byerse – ministrem dopravy Alistair DARLING, 

ministrem místní samosprávy a oblastí NMP John PRESCOTT, ministrem 

práce a penzí Andrew SMITH, Chief Secretary to the Treasury Paul BOATENG 

23.7. novým náčelníkem Štábu obrany jmenován generál Sir Michael WALKER 

(nástup k 1.4.2003) 



24.10. změny ve vládě (ministrem školství Charles CLARKE, ministrem bez portfeje a 

předsedou Labour Party John REID, ministrem pro Severní Irsko Paul 

MURPHY, ministrem pro Wales Peter HAIN, státním ministrem pro evropské 

otázky v MZV Denis MacSHANE)  

 

VENEZUELA 

12.4. po svržení prezidenta Cháveze Fríase ozbrojenými silami byla sestavena 

prozatímní vláda (MP Pedro CARMONA ESTANGA) 

13.4. Pedro CARMONA ESTANGA prohlášen prozatímním prezidentem 

13.4. prozatímní prezident Carmona odstoupil a novým se stal dosavadní 

viceprezident Diosdado CABELLO 

14.4. úřadu prezidenta se znovu ujal plukovník Chávez Frías  

6.5. prezident Chávez jmenoval novou vládu (MZV Luis Alfonso DÁVILA) 

30.5. novým MZV jmenován Roy CHADERTON MATOS 

9.7. změny ve vládě (MZV zůstává) 

29.11. Nejvyšší soud odmítl rozhodnutí Národní volební komise uspořádat referendum 

o tom, zda má prezident odstoupit 

 

VIETNAM 

6.3. předsednictvo NS přijalo rezoluci o zvýšení počtu členů Národního 

shromáždění ze 450 na 500 členů v 10. období 

19.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s 500 členy 

23.7. předsedou NS zvolen Nguyen Van An 

24.7. parlament zvolil prezidentem na další období opět Tran Duc Luonga 

25.7. předsedou vlády zvolen opět Phan Van Khai  

8.8.  Národní shromáždění schválilo složení vlády (MZV Nguyen Dy Nien) 

 

VÝCHODNÍ TIMOR 

17.1. vedoucí mise OSN (UNTAET) oznámil, že prezidentské volby se budou konat 

14.4.2002 

9.2. Ústavodárné shromáždění schválilo návrh ústavy Demokratické republiky 

Východní Timor, který bude předložen všelidové diskusi 

22.3. Ústavodárné shromáždění schválilo ústavu po její široké všelidové diskusi 

14.4. prezidentem DRVT zvolen José Alexandre „Xanana“  GUSMĂO, který získal 

82,7 % odevzdaných hlasů (funkce se ujme 20.5.) –výsledky  oznámeny 16.4. 

20.5. vyhlášena nezávislost země, jejíž prezident a vláda byli téhož dne uvedeni do 

svých funkcí (MP Mari Bin Amude ALKATIRI, MZV José Ramos HORTA) 

 

WALLIS A FUTUNA 

11.3. volby do Územního shromáždění s 20 členy 

6.8. vysokým administrátorem se stal Christian JOB 

 

ZAMBIE 

2.1. úřad nastoupil prezident Levy Patrick MWANAWASA 

8.1. jmenována nová vláda (MZV Katele KALUMBA) 

5.2. předsedou Národního shromáždění zvolen Amusa MWANAMWAMBWA 

11.7. odstoupil MZV Katele Kalumba 

19.7. novým MZV jmenován Kalombo MWANSA 

 

 



ZIMBABWE 

9.-11.3. ve volbách prezidenta znovu zvolen Robert Gabriel MUGABE s 56,2 % 

obdržených hlasů (inaugurován 17.03.) 

24.8. prezident odvolal vládu a 25.8. jmenoval novou (MZV Dr. I. Stanislaus G. 

MUDENGE) 

 

EVROPSKÁ UNIE 

15.1. zvolen předsedou Evropského parlamentu Patrick COX 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


