ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2017
ABCHÁZSKO
12.3. v 1. kole parlamentních voleb do Lidového shromáždění se 35 členy bylo za
volební účasti 53,12 % zvoleno 12 poslanců, kteří získali nadpoloviční počet
odevzdaných hlasů; 2. kolo proběhne ve 22 obvodech, kde nebyl zvolen žádný
poslanec, resp. v jednom obvodě, kde došlo v 1. kole k porušení volebního
zákona
26.3. proběhlo 2. kolo parlamentních voleb, které rozhodly o 34 mandátech Lidového
shromáždění
12.4. předsedou Lidového shromáždění byl zvolen Valerij KVARČIA
14.5. opakované parlamentní volby v obvodu Gaudata
ACEH
5.7.
úřad nastoupil nový guvernér Irwandi YUSUF
ADYGEJSKO
12.1. ruský prezident jmenoval úřadující hlavou republiky předsedu vlády Murata
Karalbijeviče KUMPILOV-a, neboť stávajícímu nejvyššímu představiteli
republiky 13.1. skončí mandát
10.9. hlavou republiky byl Státní radou-Chase zvolen Murat Karalbijevič
KUMPILOV, pro kterého hlasovalo všech 48 přítomných poslanců (inaugurace
12.9.); další kandidáti Aleksandr Loboda a Šamsudin Pšizov neobdrželi ani
jeden hlas
AFGHÁNISTÁN
17.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2344 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNAMA do 17.3.2018
20.5. poté co byl obviněn, že nařídil únos, bití a sexuální zneužívání politického
rivala, odjel ze země do Turecka viceprezident generál Abdul Rašíd Dóstum
21.8. prezident USA potvrdil, že americká vojska budou i nadále operovat na území
Afghánistánu a pomáhat jeho vládě v boji proti teroristům; v současné době tam
působí americké síly v počtu 8 400 žen a mužů
ALBÁNIE
13.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
19.4. parlament nezvolil prezidenta v 1. kole, protože do něj nebyl nominován žádný
kandidát a opozice volby bojkotuje
20.4. ani ve 2. kole nebyl zvolen prezident, protože nebyl navržen žádný kandidát
27.4. ani 3. pokus o volbu prezidenta se neuskutečnil, protože se nepřihlásil žádný
kandidát
28.4. Albánské shromáždění zvolilo ve 4. kole, kdy ke zvolení stačila prostá většina,
prezidentem republiky svého předsedu Ilira META-u, pro kterého hlasovalo
poměrem hlasů 87:2 a zbytek ze 140 poslanců volby bojkotoval (inaugurace
24.7.)
22.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
25.6. parlamentní volby do Albánského shromáždění se 140 členy se konaly za účasti
46,75 % oprávněných voličů

24.7.
17.8.
27.8.
9.9.
9.9.
10.9.
13.9.

uvolnilo se místo předsedy Albánského shromáždění, když se jeho dosavadní
předseda stal prezidentem republiky
odstoupili ministři za opoziční Demokratickou stranu, nominovaní 22.5. v
rámci rekonstrukce vlády před volbami
sestavena nový vláda premiéra Ramy (MZV Ditmir BUSHATI)
předsedou Albánského shromáždění byl zvolen Gramoz RUÇI
prezident jmenoval předsedou vlády opět Edi RAMA-u
prezident jmenoval vládu, kterou mu 27.8. navrhl premiér Rama
poměrem hlasů 78:51 vyslovilo Albánské shromáždění důvěru nové vládě E.
Ramy

ALŽÍRSKO
2.2.
prezident svolal parlamentní volby do Národního shromáždění se 462 členy na
4.5.
4.5.
parlamentní volby do Národního shromáždění se 462 členy se konaly za účasti
35,37 % oprávněných voličů
23.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Saïd BOUHADJA
24.5. prezident jmenoval novým předsedou vlády Abdelmadjida TEBBOUNE-ho
25.5. jmenována nová vláda (MZV Abdelkader MESSAHEL)
15.8. prezident odvolal předsedu vlády Abdelmadjida Tebbouneho a novým
premiérem jmenoval Ahmeda OUYAHIA-u, který se 16.8. ujal funkce
17.8. jmenována nová vláda (MP Ahmed OUYAHIA, MZV Abdelkader
MESSAHEL)
ANDORRA
15.7. úřad nastoupil nový osobní zástupce francouzského prezidenta Patrick
STRZODA
17.7. úřad ministryně zahraničí převzala Maria UBACH
ANGOLA
21.7. Národní shromáždění přijalo zákon omezující pravomoc následujících
prezidentů odvolávat velitele policie, ozbrojených sil a výzvědných služeb po
dobu osmi let od jejich nástupu do funkce
23.8. za účasti 63,73 % registrovaných voličů byl novým prezidentem zvolen João
Manuel Gonçalves LOURENÇO, pro kterého hlasovalo 64,57 % voličů
(inaugurace 26.9.); na dalších místech se umístili Isaías Henriques Gola
Samakuva (24.04 %), Abel Epalanga Chivukuvuku (8,56 %), Benedito Daniel
(1,37 %), Lucas Benghim Gonda (0,95 %) a Quintino António Moreira
(0,52 %), 4,9 % odevzdaných hlasů bylo neplatných
23.8. parlamentní volby do Národního shromáždění s 220 členy za volební účasti
76,13 % oprávněných voličů
24.8. mluvčí Národní volební komise Júlia Ferreira oznámila, že s ohledem na špatné
klimatické podmínky a s nimi spojené technické důvody bude 1 310 voličů v
provinciích Moxico, Lunda Norte a Benguela volit až 26.8.
28.8. opoziční kandidát na úřad prezidenta Samakuva ze strany UNITA a další
opoziční strana Casa-CE oznámili, že se obrátí na soud se žádostí o zrušení
předběžných výsledků voleb, které měly být zfalšovány; definitivní výsledky
má Národní volební komise vyhlásit 6. nebo 7.9.
14.9. Ústavní soud potvrdil výsledky parlamentních i prezidentských voleb z 23.8.,
které napadla opoziční strana UNITA

28.9.
28.9.

vytvořena nová vláda (MZV Manuel Domingos AUGUSTO)
předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Fernando da Piedade
DIAS DOS SANTOS

ANGUILLA
17.8. úřadujícím guvernérem se stal Perin BRADLE
21.8. úřad guvernéra nastoupil Tim FOY, jmenovaný 28.4.
ARGENTINA
29.5. odstoupila ministryně zahraničí Susana Malcorra, její nástupce Jorge Marcelo
FAURIE nastoupil úřad 12.6.
11.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
22.10. parlamentní volby 127 členů Poslanecké sněmovny a 24 členů Senátu proběhly
za účasti 76,82 % (PS), resp. 78,82 % (Senát) oprávněných voličů
ARMÉNIE
2.4.
parlamentní volby do redukovaného Národního shromáždění se 105 členy se
konaly za volební účasti 60,95 %
18.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ara BABLOJAN
18.5. předsedou vlády byl znovu jmenován Karen KARAPETJAN, stejně jako jeho
vláda (MZV Eduard NALBANDJAN)
ARUBA
1.1.
úřadu guvernéra nastoupil Juan Alfonso BOEKHOUDT
22.9. parlamentní volby do Stavů s 21 volenými členy se konaly za účasti 82,9 %
oprávněných voličů
12.10. jednáním o sestavení nové vlády (tzv. formateurem) byla pověřena Evelyn
WEVER-CROES
17.11. jmenována nová vláda (MP Evelyn WEVER-CROES)
ATHOS
14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistacia (Protepistátis) na
roční období nastoupil geron (opat) kláštera Iviron GERVÁSIOS
AUSTRÁLIE
24.5. přes 250 náčelníků domorodých skupin se sešlo na třídenním summitu na
severoaustralském posvátném místě Uluru (dříve Ayers Rock) v Severním
teritoriu, aby při příležitosti 50. výročí zapojení Aboriginců do sčítání
obyvatelstva, jednalo o požadavku na uznání původních obyvatel i v ústavě
Australského svazu; summitu předcházelo 12 shromáždění domorodců po
celém kontinentě v průběhu posledních šesti měsíců
26.5. po třídenním jednání tzv. 1. konvence národů zúčastnění náčelníci odmítli
uznání své existence v australské ústavě jako čistě formální, ale žádají o
vytvoření nového orgánu, který by v australském parlamentu zastupoval zájmy
původních obyvatel země
15.8. nová bezpečnostní dohoda mezi vládami Austrálie a Šalomounových ostrovů
umožní Austrálii rozmístit její bezpečnostní síly na území jejího souseda v
případě občanské války a podobných nepokojů; v červnu t.r. Austrálie ukončila
14 let trvající misi RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands)

na ostrovech zachvácených občanským konfliktem, který v letech 1998-2003
málem vedl k jejich rozpadu
1.11. poté, co se potvrdilo, že má vedle australského i britské občanství a Vrchní
soud 27.10. z toho důvodu prohlásil jeho volbu senátorem za neslučitelnou
s ústavou, oznámil svou rezignaci předseda Senátu Stephen Parry
13.11. předsedou Senátu byl zvolen Scott Michael RYAN
19.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ÁZERBAJDŽÁN
21.2. první viceprezidentkou byla jmenována Mehriban Arif qizi ALIYEVA
BAHAMY
10.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s volenými 39 členy se konaly za
účasti 88,36 % oprávněných voličů
11.5. novým předsedou vlády byl zvolen Dr. Hubert Alexander MINNIS, M.D.
15.5. slib složila nová vláda (MZV Darren Allan HENFIELD)
24.5. generální guvernér jmenoval 16 členů Senátu
24.5. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Halston MOULTRIE, předsedkyní
Senátu Katherine FORBES-SMITH
BAHRAJN
31.5. Vrchní civilní soud rozhodl o zrušení hlavní sekulární opoziční skupiny,
Národní společnosti demokratické akce (Waad), obviněné z údajné podpory
násilí, terorismu a kriminality
BANGLADÉŠ
2.10. vlády Bangladéše a Barmy se dohodly na ustavení společné pracovní skupiny,
které naplánuje repatriaci více než půl milionu Rohingů, kteří z Barmy od
konce srpna utekli před národnostními čistkami v barmském Arakánském státě
20.11. Čína předložila třífázový plán řešení uprchlické krize Rohingů, který vlády
Bangladéše a Barmy přijaly; nejprve bude nastoleno příměří v Arakánském
státě, odkud Rohingové utíkají, a poté budou uprchlíci repatriováni, třetí fází
plánu je zvýšení životní úrovně obyvatelstva Arakánského státu
23.11. vlády Bangladéše a Barmy podepsaly dohodu o navrácení stovek tisíců
muslimských uprchlíků do Barmy, jak předpokládá čínský plán na řešení krize
BARBADOS
1.7.
úřadujícím generálním guvernérem se stal Sir Philip Marlowe GREAVES
27.12. novou generální guvernérkou byla jmenována Dame Sandra Prunella MASON,
která byla do úřadu uvedena 8.1.2018
BARBUDA
III/17 předsedkyní Rady Barbudy zvolena Knacyntar NEDD
BARMA
2.5.
na jednání s EU odmítla MZV Aung San Suu Kyi rozhodnutí Rady OSN pro
lidská práva vyšetřovat stížnosti na zločiny barmských bezpečnostních sil proti
muslimské menšině Rohingů

4.9.

zpravodaj OSN Yanghee Lee, který sleduje situaci kolem vyhánění muslimské
menšiny Rohingů ze státu Rakhine, kritizoval oportunistický postoj Aung San
Suu Kyi, který znemožňuje ochranu práv této muslimské minority
10.9. rohingští povstalci z organizace Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa)
vyhlásili jednostranné příměří v bojích s barmskou armádou poté, co další
desetitisíce Rohingů překročily bangladéšskou hranici; vláda obratem odmítla
příměří přijmout
17.9. vysoce postavený generál Min Aung Hlaing odsoudil Rohingy za vyvolání krize
vedoucí k odchodu desetitisíců muslimů, kteří nikdy nebyli etnickou menšinou,
do Bangladéše (18.9. spoluodpovědnost za vzniklou krizi připustila i ministryně
zahraničí Aung San Suu Kyi)
2.10. vlády Barmy a Bangladéše se dohodly na ustavení společné pracovní skupiny,
které naplánuje repatriaci více než půl milionu Rohingů, kteří z Barmy od
konce srpna utekli před národnostními čistkami v barmském Arakánském státě
20.11. Čína předložila třífázový plán řešení uprchlické krize Rohingů, který vlády
Barmy a Bangladéše přijaly; nejprve bude nastoleno příměří v Arakánském
státě, odkud Rohingové utíkají, a poté budou uprchlíci repatriováni, třetí fází
plánu je zvýšení životní úrovně obyvatelstva Arakánského státu
23.11. vlády Barmy a Bangladéše podepsaly dohodu o navrácení stovek tisíců
muslimských uprchlíků do Barmy, jak předpokládá čínský plán na řešení krize
BELGIE
28.7. parlament Valonska vyslovil poměrem hlasů 39:35 nedůvěru vládě Paula
Magnetteho a zvolil jeho nástupcem Willy BORSUS-e, který téhož dne složil
ústavní slib
10.10. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Siegfried BRACKE a
předsedkyní Senátu Christine DEFRAIGNE
BELIZE
13.1. předsedkyní Poslanecké
LONGSWORTH

sněmovny

byla

zvolena

Laura

TUCKER-

BENIN
5.4.
Národní shromáždění odmítlo návrh prezidenta Talona na uspořádání ústavního
referenda o omezení počtu mandátů jeho nástupců na jediný šestiletý mandát,
když do požadované ¾ většiny chyběly tři hlasy
27.10. změny ve vládě (MZV zůstává)
BERMUDY
18.7. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 36 členy se konaly za účasti
72,98 % oprávněných voličů
19.7. předsedou vlády byl zvolen E. David BURT, 20.7. byla jmenována jeho vláda
8.9.
předsedou Poslanecké sněmovny byl instalován Dennis LISTER III.
BOLÍVIE
18.1. předsedou Senátu byl znovu zvolen José Alberto GONZÁLES SAMANIEGO,
předsedkyní Poslanecké sněmovny pak opět Lilly Gabriela MONTAŇO
VIAŇA
23.1. změny ve vládě (MZV Fernando HUANACUNI MAMANI)

19.9.

vládní poslanci za Socialistické hnutí (MAS) se obrátili na Ústavní soud, aby
povolil prezidentovi Moralesovi ucházet se počtvrté o prezidentský úřad,
ačkoliv to ústava nepřipouští a referendum o příslušné změně ústavy z února
2016 to rovněž odmítlo
28.11. Ústavní soud anuloval výsledky loňského referenda, ve kterém většina voličů
odmítla změnu ústavy o zrušení limitu počtu období vykonávaných jednou
osobou v úřadu prezidenta, což umožní prezidentu Moralesovi ucházet se v r.
2019 o čtvrtý mandát za sebou; důvodem je jen malý rozdíl ovlivněný
nezákonnou pomlouvačnou kampaní opozice
BOSNA A HERCEGOVINA
15.2. předsedou Sněmovny národů byl zvolen Bariša ČOLAK
17.7. úřad předsedy prezídia převzal Dragan ČOVIĆ
9.8.
předsedkyní Sněmovny poslanců byla zvolena Borjana KRISTO na období do
8.4.2018
16.10. předsedou Sněmovny národů zvolen na období do 15.6.2018 Ognjen TADIĆ
7.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2384 (2017), kterou vydává souhlas s činností
vojenské operace zemí EU (EUFOR ALTHEA) od listopadu 2017 a s
ukončením činnosti Mezinárodního soudu pro zločiny v bývalé Jugoslávii,
pokud se týkají Bosny a Hercegoviny
BRAZÍLIE
1.2.
předsedou Federálního senátu byl zvolen Eunício Lopes DE OLIVEIRA
2.2.
předsedou Poslanecké sněmovny byl opět zvolen Rodrigo Felinto Ibarra
Epitacio MAIA
22.2. odstoupil MZV José Serra, úřadujícím ministrem zahraničních věcí se stal
Marcos Bezerra Abbott GALVÃO
2.3.
novým ministrem zahraničí byl jmenován Aloysio Nunes Ferreira FILHO
(nástup 7.3.)
19.5. nejvyšší prokuratura obvinila prezidenta Temera z maření vyšetřování korupční
kauzy
9.6.
byť soudce-zpravodaj Herman Benjamin hlasoval pro přijetí stížnosti na
nezákonnosti ve financování volební kampaně D. Rousseffové a M. Temera na
úřad prezidenta a viceprezidenta v r. 2014, rozhodl Nejvyšší volební soud
poměrem hlasů 4:3, že jmenovaní nepoužili v prezidentských volbách žádné
nelegální prostředky, což umožňuje prezidentu Temerovi setrvat v úřadě
26.6. vrchní prokurátor obvinil prezidenta Temera, který měl přijímat úplatky, z
korupce a své obvinění postoupil Nejvyššímu soudu, jehož soudce 28.6. poslal
případ k řešení Poslanecké sněmovně
13.7. příslušný výbor Poslanecké sněmovny hlasoval proti vydání prezidenta Temera
k Nejvyššímu soudu, aby vyšetřil jeho obvinění z korupce; rozhodnutí výboru
musí ještě potvrdit sněmovny
2.8.
Poslanecká sněmovna se poměrem hlasů 263:227 vyslovila proti dočasnému
sesazení prezidenta Temera a jeho předání Nejvyššímu soudu k řízení o jeho
obvinění z přijímání úplatků; ústava požaduje dvoutřetinový souhlas, tedy 342
hlasů pro vydání
13.9. soudce Nejvyššího soudu Roberto Barroso schválil návrh prokuratury na
zahájení dalšího vyšetřování prezidenta Temera ve věci jeho údajného
korupčního jednání

8.10.

více než tisíc měst na jihu země ve státech Rio Grande do Sul, Santa Catharina
a Paraná zorganizovalo neformální hlasování, v němž se mají jejich obyvatelé
vyjádřit k jejich možnému odtržení a vytvoření vlastního samostatného státu;
v podobném hlasování v říjnu 2016 se přes 95 % z 617.500 voličů vyslovilo pro
oddělení
18.10. poměrem hlasů 39:26 odmítl výbor pro spravedlnost Poslanecké sněmovny
nařčení prezidenta Temera z korupce; následně o něm musí rozhodnout i
plénum sněmovny, které může prezidenta vydat, pokud to podpoří 2/3 poslanců
26.10. poměrem hlasů 251:233 odmítla Poslanecká sněmovna zahájení trestního řízení
proti prezidentovi Temerovi, obviněnému z korupce (ústava požaduje souhlas
342 poslanců s vydáním k trestnímu řízení)
BRITSKÉ ANTARKTICKÉ ÚZEMÍ
VIII/17 komisařem se stal Ben MERRICK
BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ
III/17 úřadující správkyní se stala Murielle BENJAMIN
VII/17 úřad správkyně nastoupila Linsey BELLING
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
3.5.
novým guvernérem byl jmenován Augustus „Gus“ James Ulysses JASPERT
(úřad nastoupil 22.8.)
BRUNEJ
13.1. volby do Zákonodárné rady (Majlis Mesyuarat Negara) s 33 členy, z to 13 ex
offo
17.1. předsedou Zákonodárné rady byl jmenován Yang Berhomat Pehin Orang Kaya
Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji ABDUL RAHMAN bin Dato Setia Haji
Mohamed Taib Haji Asar
BULHARSKO
22.1. do úřadu byl uveden prezident Rumen Georgiev RADEV
24.1. nový prezident jmenoval úřadujícím předsedou vlády Ogňana Stefanova
GERDŽIKOV-a
25.1. oznámeno složení nové úřednické vlády (MZV Radoslav „Radi“ Dravnev
NAJDENOV), která se ujala funkce 27.1.
26.3. předčasné parlamentní volby do Lidového shromáždění se 240 členy se konaly
za účasti 54,07 % oprávněných voličů
19.4. předsedou Lidového shromáždění zvolen Dimitar GLAVČEV
27.4. prezident pověřil sestavením nové vlády Bojko Borisova
3.5.
designovaný předseda vlády oznámil její složení (MZV Jekatěrina Spasova
GEČEVA-ZACHARIEVA)
4.5.
parlament schválil jmenování Bojko BORISOV-a do čela vlády (133:100) i její
složení (134:101); téhož dne se vláda ujala svých povinností
17.11. novou předsedkyní Lidového shromáždění byla zvolena Cveta Vlčeva
KARAJANČEVA
BURJATSKO
7.2.
ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Vjačeslava Nagovicyna a
úřadující hlavou republiky jmenoval Alexeje Sambujeviče CYDENOV-a

10.9.

hlavou republiky byl za účasti 41,67 % oprávněných voličů zvolen Alexej
Sambujevič CYDENOV, který získal 87,43 % odevzdaných hlasů (inaugurace
22.9.); na dalších místech se umístili Batodalaj Bagdajev (5,15 %) a Sergej
Doroš (4,39 %)

BURKINA FASO
20.2. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
8.9.
předsedou Národního shromáždění byl zvolen Alassane Bala SAKANDÉ
COOKOVY OSTROVY
10.1. nástup vysokého komisaře
MARSHALL-a do funkce

novozélandské

vlády

Petera

Brendona

CURAÇAO
12.2. poté, co ztratila většinu v parlamentu, odstoupila vláda Hensley Koeimana
6.3.
formateurem prozatímní vlády byla guvernérem jmenována Ruthmilda
LARMONIE-CECILIA
24.3. ustavena nová vláda, vedená prozatímně Gilmarem S. PISAS-em s tím, že
kandidát na premiéra Charles Cooper je nadále v procesu schvalování
28.4. v předvečer parlamentních voleb odstoupila vláda Gilmara Pisase
28.4. parlamentní volby do Stavů s 21 členy se konaly za účasti 66,5 %
registrovaných voličů
11.5. novým předsedou Stavů byl jednomyslně zvolen William MILLERSON
11.5. do funkce formateura nové vlády byl jmenován Eugene RHUGGENAATH
29.5. jmenován předseda vlády Eugene RHUGGENAATH, stejně jako jeho kabinet
ČAD
5.2.
poté, co byl 30.1. zvolen předsedou komise AU odstoupil ministr zahraničí
Moussa Faki z funkce; při rekonstrukci vlády byl novým ministrem jmenován
Hissein Brahim TAHA
21.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
24.12. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Chérif Mahamat ZÉNE
ČERNÁ HORA
28.4. parlament schválil přístup země do NATO poměrem hlasů 46:35
ČESKO
23.2. prezident republiky přijal návrh předsedy vlády na odvolání Ing. Jana Mládka z
funkce ministra průmyslu a obchodu k 28.2. s tím, že tuto funkci bude dočasně
vykonávat sám předseda vlády Mgr. Bohuslav SOBOTKA
27.2. poměrem hlasů 35:3 při 16 abstencích byl členy krajského zastupitelstva
Olomouckého kraje odvolán hejtman Oto Košta a jeho nástupcem poměrem
hlasů 29:12 zvolen Ladislav OKLEŠTĚK
4.4.
prezident republiky jmenoval novým ministrem průmyslu a obchodu Ing. Jiřího
HAVLÍČKA, MBA; do úřadu jej téhož dne uvedl předseda vlády
7.4.
prezident republiky rozhodl o konání parlamentních voleb do Poslanecké
sněmovny ve dnech 20. a 21.10. (oficiálně je vyhlásil 19.4.)
27.4. na mimořádném jednání zastupitelstva Jihočeského kraje rezignoval na svou
funkci hejtman Jiří Zimola; jeho nástupkyní byla hlasy 28 zastupitelů ze 48
přítomných zvolena Mgr. Ivana STRÁSKÁ

5.5.

předseda vlády podal prezidentovi republiky návrh na odvolání prvního
místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše z funkce k 9.5.; 17.5.
přijal nominaci na Ing. Ivana Pilného na funkci nového ministra financí
16.5. prezidentem Hospodářské komory byl znovu zvolen Ing. Vladimír DLOUHÝ,
CSc.
24.5. na návrh předsedy vlády odvolal prezident z funkce ministra financí Ing.
Andreje Babiše a jeho nástupcem jmenoval Ing. Ivana PILNÉHO; současně
jmenoval ministra životního prostředí Mgr. Richarda BRABCE místopředsedou
vlády
19.6. prezident republiky přijal demisi ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové z 9.5. a 21.6. jmenoval jejím nástupcem prof. PhDr.
Stanislava ŠTECH-a, CSc.
21.6. státním tajemníkem pro evropské záležitosti jmenovala vláda Aleše
CHMELAŘ-e, MSc.
23.8. předseda Senátu vyhlásil termín 1. kola prezidentských voleb na 12. a
13.1.2018
20-21.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 200 členy se konaly za účasti
60,84 % oprávněných voličů
31.10. prezident pověřil vítěze parlamentních voleb ANO 2011 zahájením rozhovorů o
sestavení nové vlády
22.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl na její ustavující schůzi zvolen poměrem
hlasů 135:14 při 46 abstencích a 2 neplatných hlasech Mgr. Radek
VONDRÁČEK
24.11. ministerstvo vnitra registrovalo devět kandidátů pro prezidentské volby (Jiří
Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek,
Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš Zeman)
29.11. vláda Bohuslava Sobotky na svém předposledním zasedání podala demisi a
poslala ji Kanceláři prezidenta republiky (5.12. demisi přijal prezident)
6.12. prezident jmenoval do funkce předsedy vlády Ing. Andreje BABIŠ-e
13.12. prezident jmenoval novou vládu (MZV MgA. Martin STROPNICKÝ)
1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří BALOUN
ČÍNA
18.10. za účasti více než 2 tisíc delegátů byl zahájen 19. Sjezd Komunistické strany
Číny, od kterého se očekávalo předložení návrhu nové ústavy země
DAGESTÁN
3.10. ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Ramazana Abdulatipova a
úřadující hlavou republiky jmenoval Vladimira Abdulijeviče VASILJEV-a
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
16.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Rubén MALDONADO DÍAZ a
předsedou Senátu opět Reinaldo PARED PÉREZ
DŽIBUTSKO
16.6. ministr zahraničí Mahamoud Ali Youssouf obvinil sousední Eritreu, že obsadila
sporné území ostrova Dumeira a pohoří Dumeira na společné hranici ihned
poté, co ji 12. a 13.6. opustily mírové síly OSN, když v nich Katar zrušil svou
účast

20.6.
3.7.

Africká unie poslala pozorovací misi do Džibutska a Eritreje, aby zjistila údaje
kolem vývoje na sporném hraničním území a vyzvala obě země k zastavení akcí
ústy svého ministra zahraničí Yousssoufa požádala země o vyslání pozorovatelů
na spornou hranici s Eritreou

EGYPT
16.1. Vrchní správní soud odmítl odvolání vlády proti rozhodnutí nižšího správního
soudu z června 2016 zastavit vydávání neobydlených ostrovů Tiran a Sanafir v
Rudém moři Saúdské Arábii, protože vláda neprokázala, že ostrovy v ústí
Akabského zálivu původně Saúdské Arábii patřily
9.4.
po dvou útocích na koptské kostely ohlásil prezident Sísí zavedení výjimečného
stavu po dobu tří měsíců na celém území země (10.4. schválila vláda)
14.6. parlament schválil kontroverzní plán na převedení dvou neobydlených ostrovů
Tiran a Sanafir v Rudém moři do svrchovanosti Saúdské Arábie, jak to bylo
dohodnuto vládami obou zemí v dubnu 2016
22.6. vláda schválila návrh prezidenta na prodloužení výjimečného stavu o tři měsíce
25.6. prezident ratifikoval dohodu se Saúdskou Arábií o postoupení dvou ostrovů;
Ústavní soud však ještě musí rozhodnout, zda dohoda není protiústavní
EKVÁDOR
19.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 137 členy se konaly za účasti
81,67 % registrovaných voličů
19.2. v prezidentských volbách s osmi kandidáty se za účasti 81,63 % registrovaných
voličů nejlépe umístili Lenín Boltaire Moreno Garcés a Guillermo Alberto
Santiago Lasso Mendoza, kteří postupují do 2. kola 2.4. se ziskem 39,36 % ,
resp. 28,09 % odevzdaných hlasů; na dalších místech se umístili Cynthia
Fernanda Viteri Jiménez de Villamar (16,32 %), Paco Rosendo Moncayo
Gallegos (6,71 %), Abdalá Jaime Bucaram Pulley, Jr. (4,82 %), Ivan Espinel
Molina (3,18 %), Patricio Zuquilanda Duque (0,77 %) a Washington Pesántez
(0,75 %)
2.4.
ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Lenín Boltaire
MORENO GARCÉS, který za volební účasti 82,98 % oprávněných voličů
získal podporu 51,16 % z nich (inaugurace 24.5.) a porazil Guillerma Lassa, pro
kterého hlasovalo 48,84 % voličů; do 12.4. se lze odvolat proti výroku Národní
volební rady, který oficiálně vyhlásil její předseda Pablo Pozo 4.4.
14.4. Národní volební rada nařídila veřejný přepočet téměř 1,3 milionu hlasovacích
lístků, odevzdaných ve 2. kole prezidentských voleb 2.4., tedy 10 % z
celkového počtu, jak požadoval poražený kandidát Guillermo Lasso; přepočet
proběhl 18.4. v hlavním městě Quitu
19.4. Národní volební rada oznámila, že přepočet 10 % odevzdaných hlasů potvrdil
vítězství kandidáta Lenína Morena v prezidentských volbách 2.4. s tím, že jeho
vedení nad G. Lassem se zvýšilo o 0,01 %; inaugurace 24.5. tak může podle
zákona proběhnout
14.5. předsedou Národního shromáždění zvolen José Ricardo SERRANO
SALGADO
24.5. inaugurace nového prezidenta a jeho vlády (MZV María Fernanda ESPINOSA
GARCÉS)

ERITREA
16.6. ministr zahraničí Džibutska Mahamoud Ali Youssouf obvinil sousední Eritreu,
že obsadila sporné území ostrova Dumeira a pohoří Dumeira na společné
hranici ihned poté, co ji 12. a 13.6. opustily mírové síly OSN, když v nich
Katar zrušil svou účast
20.6. Africká unie poslala pozorovací misi do Džibutska a Eritreje, aby zjistila údaje
kolem vývoje na sporném hraničním území a vyzvala obě země k zastavení akcí
14.11. RB OSN svou rezolucí č. 2385 (2017) obnovila do 15.11.2018 částečné
uvolnění embarga na dovoz zbraní do Etritreje a Somálska a do 15.12.2018
prodloužila mandát příslušné monitorovací skupiny SEMG; vládě Eritreje
současně uložila do 30.4.2018 umožnit vstup pozorovatelské skupiny SEMG do
země a plnění jejího mandátu ve věci kontroly embarga na dovoz a vývoz
zbraní a dřevěného uhlí
ESTONSKO
23.3. předsedou Státního shromáždění byl znovu zvolen Eiki NESTOR
12.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ETIOPIE
30.3. vláda prodloužila výjimečný stav, vyhlášený v říjnu 2016 po bezprecedentní
vlně protivládních protestů, a to o další čtyři měsíce
4.5.
na setkání somálského prezidenta a etiopského premiéra v Addis Abebě došlo k
dohodě o zřízení společné komise, která se bude zabývat sporem Somálska a
Etiopie o využití zdrojů řeky Shabelle
4.8.
parlament schválil ukončení výjimečného stavu, zavedeného v říjnu 2016
9.10. na protest proti násilnostem v Oromsku na východě země odstoupil na zahájení
podzimního zasedání parlamentu předseda Rady lidových zástupců Abadula
Gemeda
FAERSKÉ OSTROVY
15.5. vysokou komisařkou jmenována Lene Moyell JOHANSEN (jako úřadující do
1.8.)
FALKLANDY
18.7. úřadujícím guvernérem se stal Alex MITHAM
12.9. funkci guvernéra nastoupil Nigel James PHILLIPS
9.11. parlamentní volby do Zákonodárné rady s 10 (z toho 8 volenými) členy se
konaly za volební účasti 80 % v obvodu Stanley a 86 % v obvodu Camp
(předseda Keith Robert BILES)
FILIPÍNY
3.2.
prezident Duterte jednostranně ukončil příměří s levicovými extremisty z Nové
lidové armády, které uzavřel v srpnu 2016 a nařídil armádě obnovení
vojenských akcí
8.3.
parlamentní komise odmítla jmenování Perfekta Yasaye, Jr. ministrem
zahraničí, čímž jej de facto zbavila úřadu; 9.3. jmenoval prezident Enriqua
MANALO úřadujícím MZV
10.5. novým ministrem zahraničí byl jmenován Alan Peter CAYETANO, jehož
nominaci schválil Senát 17.5. a o den později se ujal svého úřadu

23.5.

v souvislosti s bojem proti islamistickému terorismu vedenému skupinou bratří
Mautů, známou i jako IS Ranao, vyhlásil prezident stanné právo na ostrově
Mindanao, a to do 22.7.
22.7. parlament prodloužil do 31.12.2017 stanné právo na ostrově Mindanao, který v
okolí města Marawi od května t.r. okupují bojovníci skupiny Mautů Islámského
státu „Ranao“
13.12. parlament schválil prodloužení výjimečného stavu na ostrově Mindanao o
dalších 12 měsíců

FINSKO
1.2.
předsedkyní Sněmu byla znovu zvolena Maria LOHELA
12.6. předseda vlády Juha Sipilä oznámil ukončení vládní spolupráce se stranou
Finové poté, co byl 10.6. do jejího čela zvolen rasista a antiislamista Jussi
Halla-Aho (20.6. získala jeho vláda důvěru Říšského sněmu v poměru 104:85)
FRANCIE
22.1. první kolo primárek na prezidentského kandidáta Socialistické strany do
dubnových voleb za účasti 1,562.584 voličů vyhráli Benoît Hamon (36,35 %) a
Manuel Valls (31,11 %), kteří postupují do 2. kola 29.1.; za nimi se umístili
Arnaud Montebourg (17,52 %), Vincent Peillon (6,85 %), François de Rugy
(3,88 %), Sylvia Pinel (1,97 %) a Jean-Luc Bennahmias (1,01 %)
29.1. za účasti 2,016.226 voličů se ve 2. kolek primárek Socialistické strany jejím
kandidátem do prezidentských voleb stal Benoît HAMON, pro kterého se
vyslovilo 58,71 % hlasujících
18.3. Ústavní rada zaregistrovala 11 kandidátů do prezidentských voleb, kteří získali
alespoň 500 podpisů od volených zástupců; nejvíce získali François Fillon
(3635) před Benoîtem Hamonem (2039) a Emmanuelem Macronem (1829),
dalšími kandidáty jsou (dle abecedy) Nathalie Arthaud, François Asselineau,
Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Marine Le Pen,
Jean-Luc Mélenchon a Philippe Poutou
21.3. pro podezření z korupce odstoupil ministr vnitra Bruno Le Roux, jeho
nástupcem se stal dosavadní ministr obchodu Matthias FEKL
23.4. v 1. kole prezidentských voleb uspěli za účasti 77,77 % oprávněných voličů
Emmanuel Macron (24,01 %) a Marine Le Pen (21,30 %), kteří postupují do 2.
kola 7.5.; na dalších místech se umístili François Fillon (20,01 %), Jean-Luc
Mélenchon (19,58 %), Benoît Hamon (6,36 %), Nicolas Dupont-Aignan
(4,70 %), Jean Lassalle (1,21 %), Philippe Poutou (1,09 %), François
Asselineau (0,92 %), Nathalie Arthaud (0,64 %) a Jacques Cheminade (0,18 %)
7.5.
ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Emmanuel JeanMichel Frédéric MACRON, který za účasti 74,56 % registrovaných voličů
získal 66,099 % odevzdaných hlasů, zatímco Marine Le Pen 33,901 % (
inaugurace 14.5.); odevzdáno bylo 2,96 % neplatných a 8,51 % prázdných
hlasovacích lístků
8.5.
svou demisi ohlásil předseda Oblastní rady Provence-Alpes-Côte d´Azur
Christian Estrosi; 15.5. se úřadujícím předsedou stal Renaud MUSELIER
10.5. v souladu s ústavou podala vláda formálně demisi do rukou dosluhujícího
prezidenta Hollanda
15.5. novým předsedou vlády jmenoval prezident Édouarda PHILIPPE-a
17.5. oznámeno složení nové vlády (MZV Jean-Yves LE DRIAN)

29.5.

předsedou Oblastní rady Provence-Alpes- Côte d´Azur byl poměrem hlasů 81:0
zvolen dosavadní úřadující předseda Renaud MUSELIER
2.6.
z funkce předsedy Oblastní rady Bretaně odstoupil ministr zahraničí Jean-Yves
Le Drian, úřadujícím předsedou se stal Loïc CHESNAIS-GIRARD
11.6. 1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění s 577 členy proběhlo za
účasti 48,71 % oprávněných voličů
18.6. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se konalo za účasti
42,64 % oprávněných voličů
19.6. vláda podala demisi, jejího předsedu Édouarda Philippa však znovu požádal
prezident o sestavení vlády nové
21.6. ještě před oznámením složení nové vlády zástupci politického spojencem
vládnoucího hnutí REM, tzv. Demokratické hnutí (MoDem) ztratili všechna tři
křesla v dosavadní vládě, když jsou vyšetřováni pro podezření ze zneužívání
fondů EU v době svého působení v Evropském parlamentě; 20.6. odstoupila z
tohoto důvodu ministryně obrany Sylvie Goulardová a 21.6. předseda MoDem a
ministr spravedlnosti François Bayrou, jakož i ministryně pro evropské
záležitosti Marielle de Sarnez)
21.6. jmenována nová vláda (MP Édouard PHILIPPE, MZV Jean-Yves LE DRIAN)
22.6. novým předsedou Oblastní rady Bretaně byl poměrem hlasů 53:0 zvolen Loïc
CHESNAIS-GIRARD
27.6. ustavující schůze Národního shromáždění zvolila jeho předsedou Françoise DE
RUGY-ho
4.7.
Národní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 370:67 při 129 abstencích
důvěru nové vládě Édouarda Philippa
19.7. poté, co kvůli veřejnému sporu s prezidentem o výši vojenského rozpočtu
odstoupil dosavadní náčelník Generálního štábu ozbrojených sil generál de
Villiers, jmenovala vláda jeho nástupcem generála Françoise LECOINTRE-ho
8.9.
odstoupil prezident Regionální rady regionu Pays de la Loire Bruno Retailleau s
účinností od 30.9.
30.9. odstoupil prezident Regionální rady regionu Alsace-Champagne-ArdenneLorraine Philippe Richert, úřadujícím prezidentem se sta Jean-Luc BOHL
1.10. úřadujícím prezidentem Regionální rady regionu Pays de la Loire se stal
François PINTE
19.10. Regionální rada regionu Pays de la Loire zvolila 53 hlasy z 92 novou
prezidentkou Christelle MORANÇAIS-ovou
20.10. prezidentem Regionální rady regionu Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine byl
zvolen Jean ROTTNER, který obdržel 96 hlasů, zatímco jeho protikandidátka
Virginie Joron 35 hlasů
FRANCOUZSKÁ GUAYANA
2.8.
novým prefektem byl s účinností od 28.8. jmenován Patrice FAURÉ
GABON
28.3. prezident zahájil národní dialog k řešení politické krize po prezidentských
volbách v srpnu 2016; poražený kandidát opozice Jean Ping, který výsledek
voleb zpochybňuje, však rozhovory, kterých se zúčastní představitelé 50
politických stran a 1200 organizací občanské společnosti, bojkotuje
21.8. změny ve vládě (MZV Noël Nelson MESSONE)
22.8. prezident republiky jmenoval představitele opozice Pierre-Claver Magangu
MOUSSAVOU-a viceprezidentem

GAMBIE
9.1.
zahraniční soudci Nejvyššího soudu z Nigérie a Sierra Leone nepřijeli na
projednávání petice zastánců prezidenta Jammeha proti výsledku
prezidentských voleb 1.12. a tak je znemožnili
10.1. Nejvyšší soud podle slov svého předsedy Emmanuela Fagbenleho odložil
rozhodnutí o odvolání prezidenta Jammeha proti výsledkům prezidentských
voleb do května t.r.
11.1. prezident Jammeh před jednáním s delegací AU odmítl opustit svůj úřad před
květnovým rozhodnutím Nejvyššího soudu
14.1. na přání summitu regionálního sdružení ECOWAS v Mali, kterého se také
zúčastnil, setrvá zvolený prezident Barrow až do zákonného převzetí úřadu
19.1. v Senegalu; dosavadní prezident Jammeh odmítl s delegací ECOWAS
jednat o svém odchodu z úřadu
17.1. na protest proti odporu prezidenta Jammeha odstoupit poté, co 19.1. skončí jeho
mandát, odstoupili čtyři ministři jeho vlády, vč. ministryně zahraničí Neneh
Macdouall-Gayeové
17.1. poté, co Národní shromáždění přijalo dvoutřetinovou většinou rezoluci, která
prodlužuje funkční období prezidenta Jammeha o dalších 90 dní, tj. do
17.4., vyhlásil Yahya Jammeh výjimečný stav v délce trvání 90 dní
18.1. po skončení svého mandátu odstoupila z funkce viceprezidentky Isatou NjieSaidy
19.1. na gambijském velvyslanectví v Dakaru složil zvolený prezident Adama
BARROW ústavou předepsaný slib a ujal se své funkce; následně na to
vstoupila do země v souladu s usnesením rezoluce č. 2337 (2017) Rady
bezpečnosti OSN senegalská vojska mise ECOWAS, aby umožnila
mezinárodně uznávaném prezidentovi uchopení faktické moci
20.1. proběhla poslední schůzka prezidenta Jammeha s prezidenty Guineje a
Mauritánie, jako zástupci ECOWAS, o jeho odchodu z funkce
20.1. prezident Jammeh rozpustil po řadě rezignací ministrů svou vládu a připustil
své odstoupení, aby zabránil krveprolití
21.1. bývalý prezident Jammeh odletěl z Gambie do Rovníkové Guineje, která mu
poskytla politický asyl, a uvolnil tak místo pro návrat zákonného prezidenta
Barrowa do země; ten již v Dakaru slíbil ustavení „komise pravdy a smíření“,
která vyšetří všechna údajná porušení lidských práv za 22 let Jammehova
režimu
23.1. prezident Barrow jmenoval viceprezidentkou Fatoumatu JALLOWTAMBAJANG-ovou
24.1. parlament zrušil výjimečný stav, vyhlášený 17.1.
26.1. do země se ze Senegalu vrátil nový prezident Adama Barrow
1.2.
jmenována nová vláda (MZV Ousainou DARBOE)
13.2. vláda oznámila svůj záměr obnovit členství země v Mezinárodním soudním
dvoře (ICC) a Společenství národů (Commonwealth)
18.2. slavnostní inaugurace prezidenta Barrowa
6.4.
parlamentní volby do Národního shromáždění s 58 (z toho 53 volených) členy
se konaly za účasti 42,78 % registrovaných voličů
11.4. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Mariam Jack DENTON
5.6.
sdružení ECOWAS prodloužilo mandát svých jednotek tvořených senegalskými
vojáky o 12 měsíců pro udržení stability v dosud křehkých politických a
bezpečnostních poměrech v zemi
10.11. změny ve vládě (MZV zůstává)

GHANA
7.1.
inaugurace nového prezidenta Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO
7.1.
při ustavujícím zasedání Parlamentu byl jeho předsedou zvolen Mike Aaron
OCQUAYE
10.1. prezident jmenoval ministryní zahraničí své vlády Shirley Ayorkor
BOTCHWAY (parlament ji schválil 26.1., funkce se ujala 28.1.)
25.9. Mezinárodní soud pro námořní právo rozhodl spor Ghany a Pobřeží slonoviny o
průběh mořské hranice v šelfových vodách, bohatých na ropu, ve prospěch
žalované Ghany; Pobřeží slonoviny rozsudek podle vlády respektuje
17.10. prezidenti Ghany a Pobřeží slonoviny se dohodli na vytvoření společné komise,
která zajistí splnění rozsudku mezinárodního soudu ve věci sporu obou zemí o
průběh námořní hranice obou zemí
GRÓNSKO
24.4. odstoupil ministr zahraničí Vittus Qujaukitsoq, novým byl jmenován Suka K.
FREDERIKSEN
GRUZIE
13.10. Parlament schválil novelu ústavy, která mění prezidentský systém vlády na
parlamentní
13.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
GUADELOUPE
9.8.
novým prefektem byl s účinností od 4.9. jmenován Éric MAIRE
GUATEMALA
14.1. na období do 14.1.2018 byl předsedou Kongresu republiky zvolen Oscar
Stuardo CHINCHILLA GUZMÁN
27.8. novou MZV byla jmenována Sandra Erica JOVEL POLANCO
GUINEA
22.8. změny ve vládě (MZV Mamadi TOURÉ)
GUINEA-BISSAU
23.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2343 (2017) o prodloužení mandátu úřadu OSN
UNIOGBIS do 28.2.2018
HAITI
3.1.
volební soud potvrdil, že novým prezidentem byl 20.11.2016 zvolen Jovenel
Moîse s 55,6 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho nejbližší oponent Jude
Celestin obdržel 19,5 % (inaugurace 7.2.)
10.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Cholzer CHANCY
13.1. předsedou Senátu byl zvolen Youri LATORTUE
29.1. 2. kolo parlamentních voleb do třetiny Senátu v osmi obvodech, kde nebyl
nikdo zvolen v 1. kole 20.11.2016
9.2.
po inauguraci nového prezidenta odstoupila v souladu s ústavou vláda premiéra
Enexe Jean-Charlese
24.2. prezident nominoval na úřad předsedy vlády Jacka Guy LAFONTANT-a
13.3. premiér Lafontant představil složení své vlády (MZV Antonio RODRIGUE)

16.3.
21.3.
13.4.

11.7.

Senát vyslovil poměrem hlasů 20:0 důvěru novému premiérovi Lafontantovi
Poslanecká sněmovna schválila (95:6) jmenování J.G. Lafontanta předsedou
vlády; téhož dne složil ústavní slib a ujal se funkce
RB OSN přijala rezoluci č. 2350 (2017) o prodloužení a postupném ukončení
mandátu mise OSN MINUSTAH do 15.10.2017 a jejím přetvoření na misi
OSN na podporu země v oblasti justice (MINUJUSTH) na úvodní období od
16.10.2017 do 15.4.2018
vláda zahájila proces obnovení armády poté, co v říjnu zemi opustí jednotky
mírových sil OSN; armádu země před více než 20 lety rozpustila po svržení
prvního demokraticky zvoleného presidenta Jeana-Bertranda Aristideho v r.
1991 a následujícím tříletém řádění vojáků a paramilitantních jednotek

HONDURAS
26.11. parlamentní volby do Národního kongresu se 128 členy se uskutečnily za
volební účasti 57,52 % oprávněných voličů
26.11. v prezidentských volbách vyhrál Juan Orlando Hernández Alvarado, který
obdržel 42,95 % odevzdaných hlasů (inaugurace 27.1.2018); na dalších místech
se umístili Salvador Alejandro César Nasralla Salum (41,42 %), Luis Orlando
Zelaya Medrano (14,74 %), Romeo Orlando Vásquez Velásquez (0,20 %),
Marlene Elizabeth Alvarenga Castellanos (0,18 %), Lucas Evangelisto Aguilera
Pineda (0,18 %), José Alfonso Díaz Narváez (0,14 %), Isaías Fonseca Aguilar
(0,10 %) a Eliseo Vallecillo Reyes (0,09 %), volební účast dosáhla 57,52 %
29.11. opoziční kandidát Nasralla napadl rozhodnutí volebního soudu z 27.11. zakázat
další zveřejňování průběžných výsledků poté, co bylo avizováno jeho vedení
nad současným prezidentem; obvinil jej současně z manipulování výsledků
hlasování, ve kterém dosud vedl a po sečtení 82 % hlasovacích lístků o vedení
přišel byť jen malým rozdílem poté, co soud zakázal další zveřejňování
výsledků
1.12. vláda vyhlásila výjimečný stav kvůli protestům, které zemi zachvátily po
nedělních prezidentských volbách; volba je jednokolová a k vítězství stačí
prostá většina získaných hlasů, navíc Hernández usiluje o druhý mandát,
ačkoliv ústava neumožňuje stejné osobě vykonávat dvě funkční období za
sebou
3.12. opoziční kandidát Salvador Nasralla vyzval k opakování sporných
prezidentských voleb
4.12. Volební soud zahájil přepočet asi 6 % odevzdaných hlasů na popud opozice,
která však nesouhlasí s jeho malým rozsahem
5.12. po provedeném přepočtu hlasů oznámil volební soud, že po sečtení 99,96 %
odevzdaných hlasů vede současný prezident o 1,59 % (42,98 %) před
opozičním kandidátem Nasrallou (41,39 %)
5.12. opozice požaduje přepočet všech volebních lístků, odevzdaných v
prezidentských volbách, které označuje za zmanipulované ve prospěch
stávajícího prezidenta jak ostatně potvrzují i pozorovatelé Organizace
amerických států (OAS)
6.12. na výzvu OAS vláda omezila rozsah výjimečného stavu
9.12. opoziční strany se obrátily na soud s požadavkem, aby anuloval výsledky
listopadových prezidentských voleb
17.12. Volební soud rozhodl, že po částečném přepočtu hlasů si Juan Orlando
HERNÁNDEZ ALVARADO udržel vedení před svým soupeřem Nasrallou o

1,53 % hlasů a že nebyly při volbách doloženy žádné machinace; prohlásil jej
tedy vítězem prezidentských voleb
19.12. kandidát opozičního bloku Aliance proti diktatuře Salvador Nasralla přijal
pozvání prezidenta Hernándeze na jednání s opozicí, které by vrátilo zemi mír
HONGKONG
26.3. novou vysokou správní komisařkou byla Volebním výborem o 1.194 členech
zvolena Carrie LAM (Cheng Yuet-ngor), která získala 777 hlasů, před Johnem
Tsangem a Woo Kwok-hingem, kteří obdrželi podporu 365, resp. 21 volitelů
(inaugurace 1.7.)
14.7. Vrchní soud zbavil další čtyři poslance Zákonodárné rady, kteří protestovali
proti čínskému režimu při skládání poslaneckého slibu, jejich mandátu; jde o
tyto poslance: Edward Yiu, Lau Siu-lai, Leung Kwow-hung a Nathan Law
CHILE
22.3. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Fidel Edgardo ESPINOZA
SANDOVAL, předsedou Senátu Andrés ZALDÍVAR LARRAÍN
19.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 155 členy a poloviny Senátu s
50 členy se uskutečnily za účasti 46,72 % oprávněných voličů
19.11. v prezidentských volbách za účasti 46,72 % registrovaných voličů se nejlépe
vedlo Miguelu Juanu Sebastiánu Piňerovi Echenique (36,64 %) a Alejandro
René Eleodoro Guillierovi Álvarez (22,70 %), kteří postupují do 2. kola 17.12.;
na dalších místech se umístili Beatriz de Jesús Sánchez Muňoz (20,27 %), José
Antonio Kast Rist (7,93 %), Carolina Goic Boroevic (5,88 %), Mario Antonio
Enríquez-Ominami Gumucio (5,71), Eduardo Artés Brichetti (0,51 %) a
Alejandro Navarro Brain (0,36 %), neplatných hlasů bylo 0,96 % a prázdných
hlasovacích lístků bylo 0,57 %
17.12. ve 2. kole byl prezidentem zvolen Miguel Juan PIÑERA ECHENIQUE, když za
volební účasti 49,02 % registrovaných voličů získal 54,57 % odevzdaných
hlasů, zatímco Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez 45,43 % (inaugurace
11.3.2018)
CHORVATSKO
5.5.
předsedou Saboru zvolen Gordan JANDROKOVIĆ
8.6.
změny ve vládě (MPI i MZV zůstávají)
12.6. odstoupil ministr zahraničních věcí Davor Ivo Stier, novou ministryní byla
jmenována Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ (19.6. ji schválil Sabor poměrem
hlasů 78:35)
INDIE
26.1. z funkce odstoupil guvernér států Meghalaya a Arunáčal Pradéš V.
Shanmuganathan (demise byla přijata 27.1.)
27.1. guvernér státu Asám Banwarilal PUROHIT se stal i guvernérem státu
Meghalaya, zatímco funkci guvernéra státu Arunáčal Pradéš převzal guvernér
státu Nágsko Padmanabha Balakrishna ACHARYA (oba guvernéři přejali nové
povinnosti 28.1.)
20.6. rezignoval guvernér státu Bihár Rám Náth Kóvind, výkon jeho funkce převzal
guvernér Západního Bengálska Keshari Nath TRIPATHI (nástup úřadu 22.6.)
17.7. v Dillí a hlavních městech všech států byla ve 4,30 hod. GMT zahájena volba
nového prezidenta volebním kolegiem, tvořeným 4.896 členy federálního

20.7.

5.8.
3.9.
30.9.

parlamentu a státních shromáždění; ve volbách kandidují Rám Náth Kóvind a
Meira Kumárová, oba představitelé sekty dalitů (dříve tzv. nedotknutelných)
oznámeno, že prezidentem byl zvolen Rám Náth KÓVIND, pro kterého
hlasovalo 2.930 volitelů s přepočtenou hodnotou 702.044 hlasů (65,7 %),
zatímco pro Meiru Kumárovou 1.844 volitelů s přepočtenou hodnotou 367.314
hlasů (34,3 %); inaugurace 25.7.
viceprezidentem byl zvolen Mohamed Venkaiah NANDU, pro kterého
hlasovalo 516 poslanců, zatímco pro Gopálkrišnu Gándhího 244 poslanci
(inaugurace 11.8.)
změny ve vládě, kde se poprvé v historii země ministryní obrany stala žena,
Nirmala SITHARAMAN (MZV zůstává)
guvernérem státu Arunáčal Pradéš byl prezidentem Kóvindem jmenován Dr.
B.D. MISHRA (úřad nastoupil 3.10.), guvernérem státu Assám Jagdish MUKHI
(úřadu nastoupil 10.10.), guvernérem státu Bihár Satya Pal MALIK (úřad
nastoupil 4.10.), guvernérem státu Meghalája Ganga PRASAD (úřad nastoupil
5.10.), guvernérem státu Tamil Nadu Banwarilal PUROHIT (úřad nastoupil
6.10.) a guvernérem svazového území Andamany a Nikobary Devendra Kumar
JOSHI (úřad nastoupil 8.10.)

INDONÉSIE
11.12. uvolnilo se místo předsedy Rady lidových zástupců (úřadující místopředseda
pro politiku a bezpečnost Fadli ZON)
IRÁK
1.3.
poté, co vládní armáda obsadila poslední ústupovou cestu ze západní části
Mosúlu, vyzval chalífa Islámského státu Abú Bakr Bagdádí příslušníky IS, aby
se v obklíčení odpálili nebo město opustili a ukryli se v horských oblastech
Sýrie a Iráku
18.6. vládní síly zahájily útok na historické centrum Mosúlu, tzv. Staré Město,
poslední opěrný bod v rukách bojovníků tzv. Islámského státu
29.6. předseda vlády Abádí vyhlásil konec Islámského státu na území Iráku, ojedinělé
boje však trvaly během několika měsíců
10.7. předseda vlády formálně vyhlásil vítězství koalice vládních vojsk a spojenců v
bojích s Islámským státem v Mosúlu
14.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2367 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNAMI do 31.7.2018
27.8. vládní vojska obsadila poslední baštu Islámského státu v Iráku, město Tal Afar
29.8. správní rada provincie Kirkúk odhlasovala účast obyvatel této provincie na
referendu o nezávislosti iráckého Kurdistánu, které se má konat 25.9.
31.8. premiér Abádí ohlásil plné osvobození provincie Ninive (hl. město Mosúl), od
r. 2014 dosud ovládané Islámským státem; IS dosud kontroluje několik málo,
většinou opuštěných, městských oblastí ve středu a západu země
12.9. za bojkotu kurdských poslanců prohlásil parlament připravované referendum o
nezávislosti Kurdistánu za protiústavní a nezákonné a vyzval vládu, aby
zajistila územní celistvost státu
14.9. poslanci odvolali guvernéra provincie Kirkúk Najma al-Din Karima, neboť se
chce jím spravovaná oblast zúčastnit 25.9. lidového referenda o nezávislosti
Kurdské autonomní oblasti, ačkoliv není její přímou součástí
18.9. Nejvyšší soud zablokoval konání kurdského plebiscitu o nezávislosti, dokud
nerozhodne o stížnosti vlády na neústavnost referenda

5.10.
14.10.
15.10.
16.10.
26.10.
26.10.
3.11.
6.11.
17.11.
20.11.
9.12.

vládní vojska obsadila město Havídža, centrum jedné z posledních dvou enkláv
iráckého území, ovládaných Islámským státem
vláda dala ultimátum kurdským pešmergům, aby do 23:00 hod. GMT opustili
vojenská zařízení a naftová pole v Kirkúku (15.10. bylo ultimátum
prodlouženo)
s prezidentem se sešli kurdští představitelé, aby mu sdělili, že se odmítají vzdát
výsledků referenda o nezávislosti před zahájením jednání o budoucnosti
autonomie, jak požaduje vláda
armáda zahájila operaci na převzetí naftových polí a základen v okolí Kirkúku,
které dosud ovládají Kurdové (27.10. uzavřela vládní armáda s kurdskými
pešmergy poté, co obsadila všechny jejich pozice)
vládní vojsko zahájilo útok na poslední bašty Islámského státu v Iráku al-Qaim
a Rawa
vláda požaduje, aby kurdská samospráva zcela anulovala výsledky referenda o
nezávislosti
armáda osvobodila jednu z posledních pozic Islámského státu, město al-Qaim
Nejvyšší soud označil odtržení jakékoliv provincie či autonomní oblasti od
Iráku za nezákonné
vládní vojska obsadila poslední město kontrolované Islámským státem Rawa
Nejvyšší soud označil referendum o nezávislosti Kurdistánu za protiústavní a
zrušil jeho výsledky
premiér Abádí prohlásil válku s Islámským státem za skončenou, neboť
ozbrojené síly jeho země ji nyní mají plně pod kontrolou

ÍRÁN
27.4. Rada strážců potvrdila 6 kandidátů do prezidentských voleb (Hassan Rouhani,
Ebrahim Raisi, Mohammad Baqer Qalibaf, Eshaq Jahangiri, Mostafa
Hashemitaba a Mostafa Mirsalim)
15.5. prezidentské kandidatury se vzdal Mohammad Baqer Qalibaf, aby posílil pozici
kandidáta islamistů Ebrahima Raisiho proti stávajícímu prezidentovi
16.5. svou kandidaturu na úřad prezidenta stáhl viceprezident Jahangiri a vyzval své
přívržence k podpoře prezidenta Rouhaniho
19.5. prezidentské volby opětovně vyhrál Hasan Ferejdún ROUHÁNÍ /Hassan
Fereydoun Rouhani/, který za volební účasti 73,33 % získal podporu 57,14 %
voličů (inaugurace 5.8.); na dalších místech se umístili Seyyed Ebrahím RaisosSadati „Raísí“ (38,28 %), Seyyed Mostafa Agha Mirsalim (1,16 %) a Mostafa
Hašemitaba (0,52%), prázdné a neplatné hlasy (2,90 %)
31.5. předsedou Islámského poradního shromáždění byl znovu zvolen Alí Ardešír
LARÍDŽÁNÍ
5.8.
inaugurace prezidenta Rouháního na druhé funkční období
8.8.
prezident jmenoval svou novou vládu (MZV Mohammad Džavád ZÁRIF
/Mohammad Javad Zarif/), kterou parlament schválil 20.8.
IRSKO
17.5. premiér Kenny odstoupil z vedení strany Fine Gael s tím, že jeho nástupce bude
vybrán 2.6., kdy Kenna odstoupí i z funkce předsedy vlády
2.3.
do čela Fine Gael byl zvolen Leo Varadkar, který byl nominován do čela nové
vlády
13.6. odstoupil předseda vlády Enda Kenny

14.6.

Poslanecká sněmovna zvolila poměrem hlasů 57:50 při 45 abstencích novým
předsedou vlády (taoiseach) Leo Eric VARADKAR-a, který současně jmenoval
novou vládu (MZV Simon Anthony COVENEY)
23.11. návrhem na hlasování o nedůvěře místopředsedkyni vlády Frances
Fitzgeraldové chce opoziční strana Fianna Fáil zbavit moci menšinovou vládu
Fine Geal; důvodem k vyslovení nedůvěry má být její minulé působení ve
funkci ministryně spravedlnosti
28.11. odstoupila místopředsedkyně vlády Fitzgeraldová, kritizovaná opozicí, která tak
stáhne návrh na hlasování o nedůvěře menšinové vládě; jejím nástupcem se stal
ministr zahraničí Coveney

ISLAND
10.1. uzavřena koaliční dohoda mezi Stranou nezávislosti nového premiéra Bjarni
Benediktssona, reformisty a centristickou Stranou zářné budoucnosti
10.1. nová koaliční vláda předložila parlamentu opět návrh na vstup země do EU
11.1. nástup nové vlády (MP Bjarni BENEDIKTSSON, MZV Gudlaugur Thór
THÓRDARSON)
24.1. předsedkyní Althingu byla zvolena Unnur Brá KONRÁðSDÓTTIR
15.9. poté, co strana Jasná budoucnost Ottara Proppeho opustila koalici kvůli
nedůvěře, která v ní panuje, rozpadla se vláda B. Benediktssona
16.9. předseda vlády Bjarni Benediktsson odstoupil
29.10. předčasné parlamentní volby do Althingu se 63 členy se konaly za účasti 81,2 %
oprávněných voličů
2.11. sestavením nové vlády pověřil prezident Gudni Thorlacius Jóhannesson Katrín
JAKOBSDÓTTIR
29.11. koaliční dohodu uzavřelo Levicové zelené hnutí Katrín Jakobsdóttir se Stranou
nezávislosti a Pokrokovou stranou
30.11. jmenována nová vláda (MP Katrín JAKOBSDÓTTIR, MZV Gudlaugur Thór
THÓRDARSON)
14.12. předsedou Althingu byl zvolen Steingrímur J. SIGFÚSSON
ITÁLIE
1.8.
vstoupila v platnost dohoda s Libyí o boji proti převodcům migrantů z Libye do
Itálie, kterou uzavřela italská vláda s vládou tripoliského premiéra Faíze
Sarrádže
2.8.
parlament schválil vyslání vojenských plavidel do výsostných vod Libye na
podporu činnosti libyjské pobřežní stráže; Poslanecká sněmovna hlasovala
poměrem 328:113 při 22 abstencích, Senát 191:47
22.10. nezávazné referendum o vyšší míře autonomie v Lombardii a Benátsku
proběhlo za účasti 38,5 resp. 57,2 % oprávněných voličů, z nichž se 98 resp.
98,1 % vyslovilo pro posílení pravomocí regionální vlády, vedené prezidentem
Robertem Maronim, resp. Lucou Zaiou; 23.10. premiér Gentiloni oznámil, že je
připraven o větší autonomii obou oblastí seriózně jednat
28.12. prezident rozpustil parlament, aby umožnil konání řádných parlamentních
voleb, jejichž termín následně vláda stanovila na 4.3.2018
IZRAEL
15.1. v Paříži se konala za účasti delegátů 72 zemí mezinárodní konference o
mírovém řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou a vyslovila se pro vznik

6.2.

dvou nezávislých států; protože Izrael odmítl účast, nebyla pozvána
ani
delegace palestinské autonomie
Knesset schválil (60:52) sporný zákon, který zpětně legalizuje výstavbu čtyř
tisíc bytů v osadách v Samaří a Judeji na západním břehu Jordánu na půdě
zabavené Palestincům, což Nejvyšší soud zakázal

JAPONSKO
18.5. potvrzeno zasnoubení císařovy vnučky princezny Mako s právníkem Kei
Komurou, což pro ni bude znamenat ztrátu statutu člena císařské rodiny
19.5. vláda schválila zákon, který umožní abdikaci císaře Akihita ve prospěch
korunního prince Naruhita ; zákon byl postoupen ke schválení parlamentu,
který jej schválil 7.6. (Sněmovna rádců) a 9.6. ( Sněmovna poslanců)
28.7. změny ve vládě, rezort obrany dočasně převzal ministr zahraničí Fumio Kišida
3.8.
změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Taro KONO
28.9. premiér Šinzó Abe rozpustil dolní komoru Sněmu (Sněmovnu poslanců) rok
před skončením jejího mandátu a na 22.10. vyhlásil předčasné parlamentní
volby; svůj krok odůvodnil krizí kolem raketových testů KLDR
22.10. předčasné parlamentní volby do Sněmovny poslanců s 465 členy se konaly za
volební účasti 53,68 %
1.11. hlasy 312 z celkového počtu 465 členů Sněmovny poslanců byl na její
ustavující schůzi zvolen počtvrté předsedou vlády Šinzó ABE; téhož dne
jmenoval svou vládu v nezměněném složení (MZV Taro KONO)
1.11. předsedou Sněmovny poslanců byl znovu zvolen Tadamori OŠIMA
1.12. předseda vlády oznámil předpokládaný termín císařovy abdikace na 30.4.2019,
jak jej stanovila Rada císařské rodiny
JEMEN
23.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2342 (2017) o prodloužení opatření k obnově míru v
Jemenu do 26.2.2018 a o prodloužení mandátu Panele expertů, dohlížejících na
jejich plnění, a to do 28.3.2018
2.12. bývalý prezident Sálih nabídl jednání Saúdské Arábii o příměří v ozbrojenými
boji rozvrácené zemi, pokud jí vedená koalice zruší blokádu severního Jemenu,
ovládaného Sálihovými spojenci z šíitského kmene Houthi a zastaví vojenské
útoky; zatímco Saúdská Arábie Sálihovu iniciativu přivítala, jeho spojenci,
rebelové z Houthi, prezidenta za tuto nabídku odsoudili
4.12. poté, co šíitští povstalci odsoudili jeho nabídku jako „zradu“, ukončil bývalý
prezident Alí Abdalláh Sálih s nimi své spojenectví a přešel na stranu vlády,
podporované koalicí vedenou Saúdskou Arábií; vzápětí na to byl při
bombardování jeho domu na předměstí Saná v boji s povstalci zabit
24.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
JERSEY
13.3. úřad guvernéra nastoupil vrchní letecký maršál Sir Stephen Gary George
DALTON
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
30.3. změny ve vládě (MZV zůstává)
22.6. Ústavní soud rozhodl, že je v pravomoci předsedkyně Poslanecké sněmovny
rozhodnout, zda o návrhu na vyslovení nedůvěry prezidentovi bude hlasováno v

13.10.

17.10.
13.12.

29.12.

tajném hlasování, jak žádala opoziční strana UDM a jak to dosud předsedkyně
Baleka Mbete odmítala jako protiústavní
Nejvyšší odvolací soud odmítl odvolání prezidenta Zumy proti obvinění z r.
2005 z korupce, podvodu, vydírání a praní špinavých peněz a tak řízení proti
němu, které r. 2009 zastavil prokurátor a umožnil Zumovi kandidovat do úřadu
prezidenta, může pokračovat
změny ve vládě (MZV zůstává)
Vrchní soud v Pretorii nařídil prezidentovi Zumovi vytvořit do 30 dní komisi
právníků, která prošetří nařčení z možné korupce na vládní úrovni; zahájení
vyšetřování prezident odmítl, když je nařídil veřejný prokurátor Thuli
Madonsela
Ústavní soud nařídil, aby parlament, který promeškal možnost učinit prezidenta
Zumu zodpovědným za případnou zpronevěru veřejných prostředků podle
svých vlastních pravidel, znovu přijal nová pravidla pro proceduru
impeachmentu, přičemž není jasné, zda povedou ke skutečnému sesazení hlavy
státu

JIŽNÍ GEORGIE A SANDWICHOVY OSTROVY
2016 magistrátem byl jmenován Jerry GILLHAM
12.9. funkce komisaře se ujal Nigel James PHILLIPS
JIŽNÍ OSETIE
9.4.
v celonárodním referendu se 79,53 % voličů vyslovilo pro změnu názvu na Stát
Alanie, zatímco 20,47 % hlasujících bylo proti; účast dosáhla 79,78 %
oprávněných voličů
9.4.
v prezidentských volbách zvítězil za účasti 79,63 % oprávněných voličů
Anatolij Iljič BIBILOV se ziskem 54,80 % odevzdaných hlasů (inaugurace
21.4.), na dalších místech skončili Leonid Charitonovič Tibilov (33,71 %) a
Alan Eduardovič Gaglojev (10,17 %), 1,33 % voličů hlasovalo proti všem
16.5. předsedou vlády byl jmenován Erik Georgijevič PUCHAJEV
25.5. ministrem zahraničí jmenován Dmitrij MEDOJEV
JIŽNÍ SÚDÁN
17.2. ministr Gabriel Duop Lam, jmenovaný za opozici do vlády národní jednoty v
minulém roce, odstoupil a připojí se k rebelům, vedeným Riekem Macharem
9.5.
prezident Kiir odvolal velitele armády generála Paula Malonga, kterého 10.5. ve
funkci nahradil generál James AJONGO
15.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2352 (2017) o prodloužení mandátu dočasných
ozbrojených sil OSN v oblasti Abyei UNISFA do 15.11.2017
23.5. poté, co prezident Kiir 22.5. vyhlásil jednostranné příměří a vyzval opozici k
dialogu, rebelové vedení Riekem Macharem nabídku jednání odmítli
24.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2353 (2017) o prodloužení opatření k obnově míru v
zemi do 31.5.2018 a o prodloužení mandátu Panelu expertů, dohlížejících na
jejich plnění, a to do 30.6.2018
18.7. prezident vyhlásil výjimečný stav ve 4 státech na severozápadě země (Gogrial,
Tonj, Wau a Aweil East) v délce tří měsíců, aby zabránil pokračování
ozbrojených střetnutí příslušníků klanů Apuk a Aguoh kmene Dinka
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2386 (2017) o prodloužení mandátu dočasných
ozbrojených sil OSN v oblasti Abyei UNISFA do 15.5.2018 a úpravě jejich
mandátu do 15.4.2018

12.12. ozbrojené střety příslušníků dvou soupeřících sub-klanů kmene Dinka, které
trvají od 6.12. a vyžádaly si přes 170 obětí, vedly k vyhlášení výjimečného
stavu ve třech státech severní oblasti Západní jezera (West Lakes)
14.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2392 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNMISS do 15.3.2018
JORDÁNSKO
15.1. změny ve vládě (MZV Ayman SAFADI)
KAJMANSKÉ OSTROVY
24.5. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 19 členy proběhly za
účasti 74,06 % oprávněných voličů
24.5. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen William McKeeva BUSH
31.5. předsedou vlády znovu jmenován Alden McNee McLAUGHLIN
6.6.
oznámeno složení nové vlády
KAMBODŽA
16.11. Nejvyšší soud rozpustil hlavní opoziční Stranu národní záchrany Kambodže
(CNRP), která byla obviněna z pokusu o nezákonné svržení vlády, a více než
stovce jejím členům byla na pět let zakázána politická činnost
KAMERUN
21.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen znovu Djibril Cavayé YEGUIE a
předsedou Senátu znovu Marcel Niat NJIFENJI
22.9. v západních provinciích Severozápad a Jihozápad, obývaných převážně
anglofonním obyvatelstvem, vyvrcholily protivládní demonstrace ve středisku
Severozápadní provincie Bamenda; obyvatelstvo jižní části bývalé kolonie
Britský Kamerun, které v r. 1960 hlasovalo pro připojení k frankofonnímu
Kamerunu než k Nigérii, si nyní stěžuje na diskriminaci ve společném státě a
požaduje vytvoření vlastního nezávislého státu Ambazonie (proklamované r.
1999) a propuštění jeho vůdců, zatčených policií
1.10. na 56. výročí začlenění do spojeného Kamerunu uspořádali separatisté
z anglofonních provincií při hranicích s Nigérií masové demonstrace za
nezávislost svého území a odtržení od Kamerunu; ačkoliv vláda již 29.9.
uzavřela hranice této oblasti, zakázala do nich vstup a konání veřejných
shromáždění, došlo ke střetům s policií, která zabila minimálně osm osob.
Starosta města Kumbo Donatus Njong Funyuy potvrdil, že na veřejných
místech jeho města došlo k několikerému symbolickému prohlášení nezávislosti
Ambazonie, jejíž vlajky byly vztyčeny na veřejných budovách, a exilový vůdce
jedné ze separatistických skupin Julius „Sisiku“ Ayuk TAMBE byl prohlášen
prozatímním prezidentem tohoto separatistického státu
KANADA
10.1. změny ve vládě, novou ministryní zahraničí se stala Christina Alexandra
„Chrystia“ FREELAND
13.1. náčelník Štábu obrany generál Jonathan Vance odvolal svého zástupce
viceadmirála Marka Normana a na jeho místo jmenoval velitele námořnictva
viceadmirála Rona LLOYD-a

13.7.
28.8.

vláda jmenovala novou generální guvernérkou Julii PAYETTE (nástup funkce
2.10.)
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

KARÉLIE
15.2. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Alexandra Chudilainena a
úřadující hlavou republiky jmenoval Artura Olegoviče PARFENČIKOV-a
27.3. předsedou vlády byl jmenován Aleksandr Jevgenijevič ČEPIK
10.9. hlavou republiky byl za účasti 29,23 % oprávněných voličů zvolen Artur
Olegovič PARFENČIKOV s 61,34 % odevzdaných hlasů (inaugurace 25.9.); za
ním se umístili Irina Petěljajeva (18,05 %), Jevgenij Uljanov (12,13 %) a
Jevgenij Besednyj (5,68 %)
KATAR
5.6.
Saúdská Arábie a další arabské státy vyhlásily bojkot země, kterou obviňují z
domnělé podpory šíitských teroristických organizací a z toho, že destabilizuje
bezpečnost v regionu; Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty
a Jemen s Katarem přerušily diplomatické vztahy, zahájily jeho blokádu a
Saúdská Arábie uzavřela jedinou pozemní hranici země
23.6. Saúdská Arábie a její spojenci stanovili 13 podmínek, které musí Katar splnit,
aby ukončili sankce a blokádu; jde mj. o přerušení styků s Íránem a Tureckem,
uzavření rozhlasové stanice Al-Jazeera a další ultimáta; MZV šajch Muhammad
bin Abdarrahmán al-Sání za vládu označil požadavky za nerealistické
19.7. saúdský blok (Saúdská Arábie, SAE, Bahrajn a Egypt) zredukoval své původně
třináctibodové ultimátum na požadavek šesti zásad, které má země dodržovat v
boji proti extremismu a terorismu
21.7. emír šajch Tamín bin Hamád al-Sání vystoupil poprvé od krize s veřejným
projevem, ve kterém vyzval k jednání o uvolnění bojkotu čtyř sousedních
arabských zemí, kterému Katar čelí, a vyjádřil souhlas s aktualizací legislativy,
pokud jde o vymezení terorismu a boje proti němu
9.11. emírovým dekretem č. 22/2017 bylo jmenováno 41 členů Poradní rady (Majlis
al-Shura)
14.11. předsedou Poradní rady byl zvolen Ahmed Bin Abdullah AL-MAHMOUD
KEŇA
2.2.
Mezinárodní soudní dvůr rozhodl o zahájení řízení ve věci teritoriálního sporu
Somálska s Keňou o průběh námořní hranice
8.8.
parlamentní volby do Národního shromáždění s 350 členy a Senátu se 68 členy
se konaly za účasti 79,51 % oprávněných voličů
8.8.
v prezidentských volbách byl za účasti 78,91 % oprávněných voličů znovu do
čela státu zvolen Uhuru Muigai KENYATTA, který obdržel 54,27 %
odevzdaných hlasů (volby anulovány); na dalších místech se umístili Raila
Amolo Odinga (44,74 %), Joseph William Nthiga Nyagah (0,28 %), Mohamed
Abduba Dida (0,25 %), John Ekuru Longoggy Aukot (0,18 %), Japheth
Kavinga Kaluyu (0,11 %), Michael Wainaina Mwaura (0,09 %) a Shakkalaga
Khwa Jirongo (0,08 %)
9.8.
vůdce opozice a poražený prezidentský kandidát Odinga neuznal výsledky
voleb, které prý zmanipulovali hackeři, když napadli databázi Nezávislé volební
a hraniční komise IEBC

10.8.

výkonný ředitel IEBC Ezra Chiloba popřel, že by prezidentské a parlamentní
volby 8.8. byly zmanipulovány hackerským útokem, jakož i mezinárodní
pozorovatelé potvrdili regulérnost průběhu voleb a jejich výsledků
16.8. poražený prezidentský kandidát Odinga oznámil, že se proti výsledkům voleb
odvolá k Nejvyššímu soudu, protože opozice posbírala konkrétní důkazy o
masovém zkreslování výsledků za účelem zajištění znovuzvolení prezidenta
Kenyatty
31.8. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Justin MUTURI a
předsedou Senátu Kenneth Makelo LUSAKA
1.9.
Nejvyšší soud na základě stížnosti opozice na protizákonný průběh a zjištěné
závady a nedostatky rozhodl poměrem hlasů 4:2 anulovat výsledky
prezidentských voleb 8.8. a nařídil jejich opakování do 60 dní
4.9.
předseda volební komise IEBC Wafula Chekubati oznámil, že opakované
prezidentské volby se uskuteční 17.10. a jedinými kandidáty budou prezident
Uhuru Kenyatta a vůdce opozice a kandidát Národní superaliance (Nasa) Raila
Odinga; ten vzápětí svou účast ve volbách zpochybnil, pokud nebudou
vyšetřeny volební machinace, potrestáni příslušní členové volebních komisí a
připuštěna účast dalších účastníků voleb 8.8.
12.9. ustavující schůzi Národního shromáždění za účasti prezidenta Kenyatty
bojkotovala opozice
14.9. poslanec vládní Jubilee Party Ngunjiri Wambugu vydal petici za odvolání
předsedy Nejvyššího soudu Davida Maragy, který měl řídit „soudcovský puč“,
když přiměl Nejvyšší soud, aby anuloval vítězství prezidenta Kenyatty
v prezidentských volbách 8.8.
20.9. Nejvyšší soud nařkl volební komisi IEBC, že zavinila anulování znovuzvolení
prezidenta Kenyatty, když neverifikovala výsledky voleb před tím, než je
zveřejnila a prohlásila Kenyattu jejich vítězem; tak se staly výsledky
netransparentními a nedůvěryhodnými a soud je musel z administrativních a
procesních důvodů zrušit
21.9. Volební komise IEBC odložila opakované prezidentské volby o devět dní, tj. ze
17. na 26. 10., protože potřebuje více času na reformu volebních procedur
v duchu požadavků Nejvyššího soudu
24.9. hlavní prokurátor nařídil policii a protikorupční agentuře, aby zahájily šetření
členů volební komise IEBC pro údajné nezákonné kroky spojené s anulováním
prezidentských voleb
28.9. s ohledem na potřebu dodržet ústavní lhůty pro volbu prezidenta, schválilo
Národní shromáždění poměrem hlasů 144:53 zkrácení lhůt pro projednání dvou
změn volebních zákonů, které mají na nátlak opozice a Nejvyššího soudu
vytvořil spravedlivější podmínky pro opakované prezidentské volby; opozice
proti tomu protestuje a bojkotuje jednání parlamentu
10.10. opoziční kandidát za NASA Raila Odinga oznámil, že odstupuje z opakovaných
prezidentských voleb 26.10., aby poskytl volební komisi dost času na provedení
volebních reforem k větší důvěryhodnosti voleb; druhý kandidát, prezident
Kenyatta, na konání voleb ve stanoveném termínu trvá
11.10. Národní shromáždění schválilo zákon o změnách volebního řádu, které umožní
opakování prezidentských voleb již 26.10. (ústava vyžaduje opakované volby
do 1.11.); opozice jednání o zákoně bojkotovala
11.10. Vrchní soud rozhodl, že opakovaných prezidentských voleb 26.10. se mohou
zúčastnit všichni kandidáti, kteří se zúčastnili volby 8.8., nikoliv pouze dva
s největším počtem získaných hlasů

25.10. pro nedostatečný počet přítomných soudců nemohl Nejvyšší soud rozhodnout,
zda vyhoví žádosti tří voličů o posunutí termínu opakovaných prezidentských
voleb z důvodu rozporu mezi novou úpravou volebního zákona, ústavou a její
interpretací soudem; volby se tak mohou uskutečnit v plánovaném termínu
26.10. kvůli téměř úplnému bojkotu v oblastech obývaných komunitou Luo, z níž
pochází opoziční předák Odinga, dosáhla volební účast v 265 z 290 volebních
obvodů sice 45,47 %, ale celkově přepočtených pouze 38,84 %; volby ve 25
volebních obvodech ve čtyřech provinciích západu (Homa Bay, Kisumu, Migori
a Siaya) byly z bezpečnostních důvodů přesunuty na 28.10. a 27.10. je předseda
volební komise Wafula Chekubati odložil na neurčito
30.10. oznámeny výsledky opakovaných prezidentských voleb s tím, že jejich vítězem
se stal Uhuru Muigai KENYATTA se ziskem 98,26 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 28.11.); na dalších místech se umístili Raila Amolo Odinga
(0,96 %), Dr. John Ekuru Longoggy Aukot (0,28 %), Mohammed Abduba Dida
(0,19 %), Japheth Kavinga Kaluyu (0,11 %), Michael Wainaina Mwaura
(0,08 %), Joseph William Nthiga Nyagah (0,07 %) a Shakhalaga Khwa „Cyrus“
Jirongo (0,05 %)
6.11. Nejvyšší soud oznámil přijetí petice proti uznání opakovaných prezidentských
voleb 26.10., o jejímž projednání musí rozhodnout do 14.11.
14.11. Nejvyšší soud začal projednávat trojici petic, požadujících anulování
opakovaných prezidentských voleb z 26.10.
20.11. Nejvyšší soud jednomyslně odmítl obě stížnosti na nezákonný průběh
opakovaných prezidentských voleb z 26.10. jako neopodstatněné a potvrdil
zvolení Uhuru Kenyatty (inaugurace 28.11.)
28.11. inaugurace nově zvoleného prezidenta a viceprezidenta Williama Samoei
RUTO
KIRIBATI
5.12.2016 předsedou Shromáždění byl zvolen Teluai UAAI
KOKOSOVÉ OSTROVY
4.9.
správcem australské vlády jmenována Natasha Louise GRIGGS (nástup do
úřadu 5.10.)
25.10. předsedkyní Rady Kokosových (Keelingových) ostrovů zvolena Seru Wati IKU
KOLUMBIE
19.1. vláda oznámila, že mírové rozhovory s Armádou národního osvobození (ELN)
začnou 7.2. ve Quitu, kdy rebelové propustí zajatého bývalého poslance Odina
Sancheze a vláda propustí dva zajaté příslušníky ELN
1.2.
začalo shromažďování 6 300 bojovníků Revolučních ozbrojených sil Kolumbie
(FARC) a jejich svoz do 26 tranzitních zón, kde budou demobilizováni
7.2.
v Quitu byla zahájena mírová jednání mezi vládou a Armádou národního
osvobození (ELN) o ukončení ozbrojeného konfliktu, trvajícího od r. 1964
1.3.
Revoluční ozbrojené síly Kolumbie oznámily připravenost zahájit program
odzbrojení svých jednotek, dohodnutý v mírové smlouvě z r. 2016
15.3. s účinností od 21.3. odstoupil viceprezident Germán Vargas Lleras; ve funkci
jej nahradí generál v.v. Óscar Adolfo NARANJO TRUJILLO
29.5. po dohodě s vedením FARC prodloužila vláda lhůtu pro odevzdání ručních
zbraní bojovníků FARC o 20 dní, tj. do 19.6., a pro opuštění demobilizačních
táborů do 1.8.

26.6.
11.7.
20.7.
16.8.

27.8.

4.9.

pozorovatelé OSN potvrdili, že bývalí rebelové z FARC předali všechny své
osobní zbraně a dokončili tak předání 7 132 evidovaných střelných zbraní den
před dohodnutým termínem
prezident udělil amnestii dalším 3 600 členům Revolučních ozbrojených sil
Kolumbie (FARC), kteří se nedopustili závažných zločinů, aby se mohli vrátit k
civilnímu životu; celkem tak bylo amnestováno 7 400 rebelů z řad FARC
funkci předsedy Poslanecké sněmovny do 20.7.2018 převzal Rodrigo LARA
RESTREPO; předsedou Senátu byl na stejné období zvolen Efraín José
CEPEDA SARABÍA
za dohledu vedoucího mise OSN Jeana Arnaulta odevzdali bývalí bojovníci
FARC své poslední ruční zbraně symbolicky do rukou prezidenta Santose na
ceremoniálu v zóně Pondores v odlehlé provincii La Guajira na severu země;
během posledního roku tak FARC odevzdala celkem 17 kontejnerů ručních
zbraní
kolem 1200 delegátů se v Bogotě zúčastnilo 1. kongresu nové politické strany,
Revoluční alternativní síly Kolumbie (FARC), která nahradila dosavadní
Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) poté, co podepsaly mírovou
dohodu s vládou a vzdaly se ozbrojeného boje
vláda a Armáda národního osvobození (ELN) se dohodly na jednání
v Ekvádoru na dočasném příměří trvajícím 102 dny, spojeném s návštěvou
papeže v zemi; příměří začalo 1.10. a má trvat do 12.1.2018 s možností dalšího
prodlužování; další kolo mírových rozhovorů začalo v Quitu 23.10.

KOMORY
17.7. změny ve vládě, novým MZV se stal Souef Mohamed EL-AMINE
KONGO (B)
16.7. 1. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění se 151 členy (údaje
o volební účasti nezveřejněny)
30.7. 2. kolo parlamentních voleb do Národního shromáždění
17.8. v souladu s ústavou odstoupila vláda premiéra Clémenta Mouamby
19.8. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Isidore MVOUBA
21.8. prezident Sassou-Nguesso požádal Mouambu o sestavení nové vlády
22.8. jmenována nová vláda (MP Clément MOUAMBA, MZV Jean-Claude
GAKOSSO)
31.8. nepřímé parlamentní volby 66 mandátů do Senátu se 72 členy
12.9. předsedou Senátu byl zvolen Pierre NGOLO
KONGO (K)
31.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2348 (2017) o prodloužení mandátu mírové mise
OSN MONUSCO do 31.3.2018 a snížení jejího rozsahu o tři tisíce mužů
6.4.
rezignaci předložil předseda vlády Samy Badibanga, aby v rámci dohody vlády
s opozicí, zprostředkované katolickou církví, uvolnil svůj post pro jmenování
představitele politické opozice během příštích 48 hodin
7.4.
předsedou nové koaliční vlády byl jmenován bývalý vedoucí činitel opoziční
strany UDPS Bruno TSHIBALA (úřad nastoupil 18.5.)
9.5.
oznámeno složení vlády premiéra Tshibaly (MZV Léonard She OKITUNDU)
16.5. poté, co ji potvrdil parlament poměrem hlasů 336:0, složila vláda slib a ujala se
funkce

21.6.

RB OSN přijala rezoluci č. 2360 (2017) o prodloužení sankčních opatření do
1.7.2018 a o prodloužení mandátu Skupiny expertů, dohlížejících na jejich
dodržování, do 1.8.2018

KOREA – JIŽNÍ
3.1.
Ústavní soud začal projednávat sesazení prezidentky Pak Kun-hje
27.2. úřadující prezident a předseda vlády Hwang Kjo-an odmítl žádost prokuratury o
prodloužení lhůty vyšetřování odvolané prezidentky o 30 dní
10.3. Ústavní soud poměrem hlasů 8:0 podpořil rozhodnutí Národního shromáždění z
9.12.2016 zbavit prezidentku Pak Kun-hje funkce kvůli její roli v korupčním
skandálu; jmenovaná tímto rozsudkem ztratila imunitu a bude soudně stíhána za
úplatkářství, vydírání a zneužití moci
15.3. vláda vyhlásila prezidentské volby na 9.5.
9.5.
v prezidentských volbách byl do čela státu zvolen MUN Če-in /Moon Jae In/,
který získal 41,08 % odevzdaných hlasů (inaugurace 10.5.); na dalších místech
se umístili Hong Joon Pyo (24,03 %), Ahn Cheol Soo (21,41 %), Yoo Seong
Min (6,76 %) a Sim Sang Jeung (6,17 %); volební účast dosáhla 77,2 %
10.5. nově nastoupivší prezident jmenoval předsedou nové vlády Lee Nak Yon-a ;
31.5. jej schválilo Národní shromáždění poměrem hlasů 164:20
11.5. nový prezident přijal demisi současného premiéra Hwang Kyo Ahn-a;
úřadujícím předsedou vlády se stal Yoo Il Ho
21.5. prezident jmenoval novou ministryní zahraničí Kang Kjong-wha /Kang Kyung
Wha/, která nastoupila do úřadu 18.6.
17.7. vláda navrhla KLDR obnovit k 21.7. pravidelné kontakty představitelů
ozbrojených sil na společném stanovišti v Pchanmundžonu v zájmu
odstraňování vojenského napětí mezi oběma zeměmi; jihokorejský Červený
kříž současně navrhl obnovení setkávání příslušníků rozdělených rodin z obou
stran společné hranice
KORSIKA
20.3. novým prefektem departmentu Haute-Corse byl jmenován Gérard Gavory
(k 1.1.2018 bude funkce zrušena, stejně jako funkce prefekta departmentu
Corse-du-Sud)
3.12. 1. kolo parlamentních voleb do Korsického shromáždění s 63 poslanci
proběhlo za účasti 52,2 % oprávněných voličů
10.12. ve 2. kole parlamentních voleb se zúčastnily pouze ty volební subjekty, které v
prvním kole získaly alespoň 7 % odevzdaných hlasů; volební účast 52,6 %
KOSOVO
4.4.
prezident Thaçi oznámil, že už nebude dále prosazovat návrh zákona na
přeměnu Kosovských bezpečnostních sil (bývalá Kosovská osvobozenecká
armáda) na pravidelnou armádu, který před měsícem sám předložil parlamentu
10.5. Parlament vyslovil poměrem hlasů 78:25 nedůvěru vládě Isy Mustafy
11.5. prezident Thaçi informoval Ústřední volební komisi, že předčasné parlamentní
volby svolává po poradě s předsedy politických stran na 11.6.
11.6. předčasné parlamentní volby do Shromáždění se 120 členy se konaly za účasti
41,16 % registrovaných voličů
10.8. úřadujícím ministrem zahraničí byl jmenován Emanuel DEMAJ
7.9.
předsedou Shromáždění byl opět zvolen Kadri VESELI
7.9.
prezident požádal Ramushe HARADINAJ-e, aby sestavil novou vládu

9.9.

Shromáždění schválilo 61 hlasy ze 120 složení nové vlády (MZV Behgjet
PACOLLI)

KOSTARIKA
20.1. úřadujícím předsedou Zákonodárného shromáždění se do 2.4. stal José Alberto
ALFARO JIMÉNEZ
1.5.
předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Gonzalo RAMÍREZ
ZAMORA
KURDISTÁN
7.6.
autonomní vláda oznámila, že referendum o nezávislosti země a její oddělení
od Iráku se uskuteční 25.9., přičemž se má konat nejen ve třech provinciích
tvořících současnou autonomii, ale i v provincii Kirkúk, na níž si Kurdové činí
historický nárok; referendum okamžitě odsoudily Irák, USA, Turecko i Sýrie
11.9. prezident Barzání vyzval iráckou vládu k jednání v případě, že se Kurdové
v referendu 25.9. rozhodnou pro nezávislost, resp. odchod z Iráku, nebude-li
Bagdád jejich přání respektovat; irácký premiér již referendum označil za
protizákonné
15.9. přes odpor irácké vlády, sousedních zemí i USA schválilo 65 poslanců
Regionálního shromáždění z celkových 111 členů (přes 40 se zasedání
nezúčastnilo) konání nezávazného referenda o nezávislosti země; hlasování
podpořila i regionální vláda, která se kvůli němu sešla po dvou letech
25.9. nezávazného referenda o nezávislosti autonomní oblasti Irácký Kurdistán se
zúčastnilo 72,61 % oprávněných voličů, přičemž 92,73 % z nich podpořilo
myšlenku nezávislosti
27.9. ministr zahraničí kurdské autonomní vlády Falah Mustafa Bakir prohlásil
nezávislost své země za „nevyhnutelnou“
3.10. regionální vláda rozhodla o konání prezidentských a parlamentních voleb 1.11.
14.10. irácká vláda dala ultimátum kurdským pešmergům, aby do 23:00 hod. GMT
opustili vojenská zařízení a naftová pole v Kirkúku (15.10. bylo ultimátum
prodlouženo)
15.10. s prezidentem se sešli kurdští představitelé, aby mu sdělili, že se odmítají vzdát
výsledků referenda o nezávislosti před zahájením jednání o budoucnosti
autonomie, jak požaduje irácká vláda
24.10. poté, co byla celá provincie Kirkúk obsazena iráckým vládním vojskem a
pokračovaly jeho střety s pešmergy, navrhla regionální vláda zmrazit výsledky
referenda o nezávislosti, uzavřít příměří s ústřední vládou s odložit konání
prezidentských a parlamentních voleb, plánovaných na 1.11., o osm měsíců
26.10. irácká vláda požaduje, aby kurdská samospráva zcela anulovala výsledky
referenda o nezávislosti
29.10. prezident Masúd Barzání odstoupil k 1.11. z úřadu a požádal parlament, aby
zajistil plnění pravomocí prezidenta jinými orgány autonomie
14.11. vláda oznámila, že respektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu Iráku ze 6.11. o
ilegálnosti odtržení jakékoliv provincie či autonomní oblasti od Iráku
20.11. irácký Nejvyšší soud označil referendum o nezávislosti autonomní oblasti za
protiústavní a zrušil jeho výsledky
KUVAJT
30.10. odstoupila vláda šajcha Džábira Mubaraka al-Hamád al-Sabaha, kterého však
emír 1.11. opětovně do této funkce jmenoval

11.12. jmenována nová vláda (MZV šajch Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah)
KYPR
9.1.
v Ženevě byly obnoveny rozhovory řecké a turecké komunity o federativním
uspořádání ostrova; pod patronátem OSN se rozhovorů jako garanti zúčastní i
zástupci Velké Británie, Řecka a Turecka
12.1. bez dohody skončily ženevské rozhovory, na nichž si prezidenti obou komunit
vyměnili mapy s návrhy na průběh hranic v novém uspořádání federace; jednání
mají dále pokračovat na úrovni expertů
26.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2338 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNFICYP do 31.7.2017
22.2. v Nikósii měly být na nejvyšší úrovni zahájeny rozhovory řecké a turecké
komunity, severokyperský prezident Akinci se však k nim nedostavil
7.7.
bez konkrétního výsledku skončily rozhovory prezidentů obou komunit o
opětovném sjednocení ostrova, vedené od ledna t.r. v Ženevě pod záštitou OSN
a za podpory vlád Velké Británie, Řecka a Turecka jako tzv. ručitelských států;
hlavní překážkou dohody se stalo stažení 35 tisíc tureckých vojáků ze
Severokyperské turecké republiky jak požadovalo Řecko
27.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2369 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNFICYP do 31.1.2018
KYRGYZSTÁN
21.8. odstoupil předseda vlády Sooronbaj Džeenbekov, aby se mohl ucházet o úřad
prezidenta
22.8. úřadujícím předsedou vlády se stal Muchammetkalyj Djušekejevič
ABULGAZIJEV
25.8. Nejvyšší rada schválila poměrem hlasů 97:5 novým předsedou vlády Sapara
Džumakadyroviče ISAKOV-a, jakož i jím navrženou vládu (MZV Erlan
ABDYLDAJEV); nového premiéra formálně jmenoval prezident 26.8.
15.10. prezidentské volby vyhrál a za účasti 56,32 % oprávněných voličů byl novým
prezidentem zvolen Sooronbaj Šaripovič DŽEENBEKOV, který obdržel
54,22 % odevzdaných hlasů (inaugurace 24.11.); na dalších místech se umístili
Ömürbek Toktogulovič Babanov (33,49 %), Adachan Madumarov (6,57 %),
Temir Agrembajevič Sarijev (2,55 %), Taalatbek Masadykov (0,64 %),
Ulukbek Kočkorov (0,50 %), Azimbek Beknazarov (0,16 %), Arstanbek
Bejšanalijevič Abdyldajev (0,12 %), Arslanbek Malijev (0,10 %), Ernis
Zarlykov (0,09 %) a Toktajim Umetalijeva (0,09 %), 0,73 % voličů hlasovalo
proti všem kandidátům a 0,73 % hlasovalo proti všem kandidátům
25.10. předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Dastanbek Artisbekovič DŽUMABEKOV
LESOTHO
1.3.
poté, co vládní Demokratický kongres opustila řada poslanců, vyslovil
Parlament nedůvěru premiérovi Pakalitha Mosisilimu
7.3.
král na doporučení premiéra rozpustil Parlament a svolal konání předčasných
voleb, které se musí konat do 90 dní; termín voleb stanovily příslušné orgány na
3.6.
3.6.
předčasných parlamentních voleb do Národního shromáždění se 120 členy se
zúčastnilo 46,85 % oprávněných voličů
8.6.
král přijal rezignaci premiéra Mosisiliho
12.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Sephiri Enoch MOTANYANE

14.6.
23.6.
11.7.
5.9.

novým předsedou vlády byl jmenován Thomas THABANE, který složil 16.6.
ústavní slib a byl uveden do úřadu
jmenována nová vláda (MZV Lesego MAKGOTHI)
jmenováno 30 členů Senátu, jeho předsedkyní byla zvolena Refiloe MOKITIMI
v Maseru byl zastřelen vrchní velitel ozbrojených sil generálporučík Khoantle
Motsomotso

LIBANON
27.8. armáda vyhlásila klid zbraní na hranicích se Sýrií, kde bojuje s jednotkami
Islámského státu, s cílem zahájení jednání o propuštění a výměně zajatců
30.8. RB OSN přijala rezoluci č. 2373 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNIFIL do 31.8.2018
4.11. z obav o svůj život odstoupil při návštěvě Saúdské Arábie předseda vlády Saad
Harírí
11.11. prezident Aún nepřijal demisi premiéra Harírího, kterou oznámil 4.11. při
návštěvě Rijádu, a požádal saúdsko-arabskou vládu o vyjasnění premiérovy
současné situace s ohledem na skutečnost, že Írán i libanonský Hizballáh
obvinily Saúdskou Arábii, že premiéra unesla a má ho jako rukojmí
15.11. prezident Aún poprvé veřejně obvinil Saúdskou Arábii ze zadržování
libanonského předsedy vlády Harírího
22.11. premiér Harírí oznámil po odletu ze Saúdské Arábie odložení své rezignace ze
4.11., a to na žádost prezidenta
5.12. premiér Harírí stáhl svou demisi ze 4.11., kterou podal během své návštěvy
Saúdské Arábie
LIBÉRIE
5.10.2016 předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen James Emmanuel NUQUAY
10.10. v prezidentských volbách za účasti 75,19 % registrovaných voličů obdrželi
nejvíce hlasů George Tawlong Manneh Oppong Ousman Weah (38,4 %) a
Joseph Nyumah Boakai,Sr. (28,8 %), kteří postupují do 2. kola 7.11.; na dalších
místech se umístili Charles Walker Brumskine (9,6 %), Prince Yormie Johnson
(8,2 %), Alexander B. Cummings, Jr. (7,2 %), Benoni Wilfred Urey (1,6 %),
Dr. Joseph Mills Jones (0,8 %),MacDella B. Cooper (0,7 %), Oscar Cooper
(0,7 %), Henry Boima Fahnbulleh, Jr. (0,7 %), Macdonald A. Wento (0,6 %),
Isaac Ghombadee Wiles (0,4 %), Simeon C.M. Freeman (0,4 %), Aloysius
William Kpadeh (0,4 %), Kennedy Gbleyah Sandy (0,4 %), George Sluweh
Dweh, Sr. (0,3 %), William Wiah Tuider (0,3 %), Jeremiah Z. Whapoe (0,3 %),
Wendell J.E. McIntosh (0,1 %) a Yarkpajuwur N. Mator (0,1 %)
10.10. parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny se 73 členy se zúčastnilo
75,19 % oprávněných voličů
31.10. Nejvyšší soud nařídil zastavit přípravu 2. kola prezidentských voleb 7.11. poté,
co přijal stížnost vyřazeného kandidáta Strany svobody Brumskina na údajné
volební podvody a machinace v 1. kole voleb 10.10.; soud nařídil odložení 2.
kola dokud nebude stížnost řádně vyšetřena
6.11. Nejvyšší soud zrušil konání 2. kola prezidentských voleb 7.11. a odložil je na
neurčito
7.12. Nejvyšší soud nenašel dostatek důkazů pro tvrzení stěžovatele, že 1. kolo
prezidentských voleb bylo zfalšováno, a nařídil pokračování volebního procesu
konáním 2. kola, o jehož termínu rozhodne Volební komise

12.12. předseda Volební komise Jerome Korkoya oznámil, že odložené 2. kolo
prezidentských voleb se uskuteční 26.12.
22.12. Nejvyšší soud odmítl požadavek vládnoucí Strany jednoty odložit 2. kolo
prezidentských voleb kvůli údajně nedostatečnému uplatnění nařízení soudu k
seznamu voličů, z nichž někteří jsou v nich zapsáni vícekrát
26.12. za účasti 55,78 % oprávněných voličů byl novým prezidentem zvolen George
Tawlong Manneh Oppong Ousman WEAH, který získal 61,5 % odevzdaných
hlasů, zatímco Joseph Boakai 38,5 % (inaugurace 22.1.2018)
LIBYE
30.3.2016
hlavou státu se stal předseda Prezidentské rady vlády národní dohody
Faíz Mustafa AL-SARRADŽ
12.1. tzv. Vláda národní spásy bývalého islamistického premiéra Chalífy Ghvíla
převzala v Tripolisu kontrolu nad několika klíčovými ministerstvy, protože
vláda národní jednoty, vedená předsedou Prezidentské rady Sarrádžem, která do
úřadů nastoupila 5.4.2016, neplní řádně své funkce
17.1. Libyjská národní armáda pod velením generála Chalífy Haftára, podporovaného
mezinárodně uznávanou vládou v Tobrúku, dobyla část Benghází, ovládaného
dosud výhradně islamisty
3.5.
na rozhovorech dvou největších frakcí v SAE bylo podle mezinárodně
uznávané vlády dosaženo pokroku po té, co jejich jednání vedli premiér Faíz
Sarrádž a velitel Libyjské národní armády generál Chalífa Haftár
12.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2357 (2017) o prodloužení zbrojního embarga
zavedeného rezolucí č. 1970 (2011) o dalších 12 měsíců, tj. do 11.6.2018
29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2362 (2017) o prodloužení zmocnění k omezení
vývozu ropy a ropných produktů do 15.11.2018 a o prodloužení mandátu
Panelu expertů, dohlížejících na plnění opatření v oblasti zbrojního embarga,
zákazu pohybu vybraných osob a zmrazení jejich aktiv, a to do 15.11.2018
6.7.
velitel Libyjské národní armády polní maršál Chalífa Haftár vyhlásil
osvobození východní části Benghází od islamistů
25.7. velitel Libyjské národní armády maršál Haftár a předseda vlády národní jednoty
Faíz Sarrádž se v Paříži zavázali k příměří a dosáhli kolektivní dohody o
obnovení stability v zemi a o uspořádání voleb v r. 2018
1.8.
vstoupila v platnost dohoda s Itálií o boji proti převodcům migrantů z Libye do
Itálie, kterou uzavřela italská vláda s vládou tripoliského premiéra Faíze
Sarrádže
2.8.
italský parlament schválil vyslání vojenských plavidel do výsostných vod Libye
na podporu činnosti libyjské pobřežní stráže; 3.8. však nařídil maršál Haftár
bombardování italských válečných lodí u břehů Libye
14.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2376 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSMIL do 15.9.2018 a současném rozšíření jejích pravomocí a povinností
22.10. OSN informovala, že rozhovory mezi jednotlivými frakcemi skončily
neúspěchem
LICHTENŠTEJNSKO
5.2.
parlamentních voleb do Zemského sněmu s 25 členy se zúčastnilo 77,79 %
oprávněných voličů
30.3. hlavou vlády byl hlasy 14 poslanců Zemského sněmu zvolen opět Adrian
HASLER, který zároveň představil svou novou vládu (MZV Aurelia FRICK)
3.5.
předsedou Zemského sněmu byl znovu zvolen Albert FRICK

MACAU
17.9. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 33 členy se uskutečnily za
volební účasti 57,2 % (předseda Ho Iat Seng)
MADAGASKAR
25.8. změny ve vládě (MZV Henry RABARY NJAKA)
MAĎARSKO
13.3. protože v 1. kole prezidentské volby nezískal ani jeden kandidát předepsanou
dvoutřetinovou ústavní většinu (tj. 133 ze 199 hlasů) – János Áder 131 hlas a
László Majtényi 44 hlasy, proběhlo 2. kolo, v němž ke zvolení prezidentem
stačila nadpoloviční většina hlasů; zvítězil v něm a prezidentem na dalších pět
let byl zvolen János ÁDER s podporou 131 poslanců, zatímco pro László
Majtényiho hlasovalo 39 poslanců Národního shromáždění (vítěz složil ústavou
předepsaný slib ihned po zvolení)
MAKEDONIE
9.1.
prezident požádal Nikolu Gruevského o vytvoření nové vlády, ten mu však
pověření vrátil, protože ve lhůtě 20 dní nedospěl k dohodě o vládní koalici
1.3.
prezident Ivanov odmítl dát koalici, kterou předseda sociálních demokratů
(SDSM) Zoran Zajev uzavřel s albánským Demokratickým svazem pro
integraci (DUI) a za podpory dalších etnických albánských stran (hnutí Besa a
Aliance pro Albánce), mandát k vytvoření nové vlády; sociální demokraté se v
jednáních o koalici s Albánci zavázali podpořit zákon o albánštině jako
druhém úředním jazyku země, který vyvolal široký odpor makedonských
nacionalistů, a získali tak podporu 67 ze 120 členů Shromáždění pro svou
novou vládu
28.4. poté, co byl 27.4. v rámci dohody mezi sociálními demokraty a albánskými
stranami zvolen předsedou Shromáždění Albánec Talat XHAFERI, přívrženci
nacionalistické vládnoucí strany VMRO zaútočili na budovu parlamentu a
požadovali opakování voleb
17.5. prezident dal mandát k vytvoření vlády předsedovi SDSM Zoranu Zajevovi
29.5. oznámeno složení vlády (MP Zoran ZAJEV, MZV Nikola DIMITROV)
31.5. poměrem hlasů 62:44 ze 120 možných vyslovilo Shromáždění souhlas se
složením a programem nové koaliční vlády, která se 1.6. ujala funkce
MALAWI
17.7. změny ve vládě, novým MZV se stal Dr. Emmanuel FABIANO
24.10. změny ve vládě (MZV zůstává)
MALI
8.4.
novým předsedou vlády byl jmenován Abdoulaye Idrissa MAÏGA (úřad
nastoupil 10.4.)
11.4. jmenována nová vláda (MZV Abdoulaye DIOP)
30.4. vláda prodloužila o dalších šest měsíců výjimečný stav v zemi
29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2364 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
MINUSMA do 30.6.2018 a úpravě priorit v její činnosti
5.9.
RB OSN schválila rezolucí č. 2374 (2017) zavedení sankcí na pohyb vybraných
osob a zmrazení jejich aktiv, jakož i zřízení Panelu expertů, kteří budou na

dodržování sankcí dohlížet, a to na počáteční dobu 13 měsíců, tedy do
5.10.2018 s možností jejího prodlužování po 12 měsících
20.9. v oblasti Kidalu na severu země bylo uzavřeno nové příměří mezi bývalými
rebely z Koordinačního centra azawadských hnutí (CMA) a vládní armádou,
které má umožnit naplňování mírové dohody z r. 2015
29.12. vláda premiéra Abdoulaye Idrissy Maïgy odstoupila
30.12. novým předsedou vlády jmenován Soumeylou Boubéye MAÏGA, který téhož
dne představil svou vládu (MZV Tieman COULIBALY)
MALTA
1.5.
premiér Muscat svolal předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s
65 členy na 3.6.
3.6.
předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 68 členy se konaly za
účasti 92,06 % registrovaných voličů
8.6.
oznámeno složení nové vlády (MP Joseph MUSCAT, MZV Carmelo ABELA),
která se 9.6. ujala funkce
24.6. předsedou Poslanecké sněmovny byl opět zvolen Angelo FARRUGIA
MARIJSKO
6.4.
ruských prezident přijal demisi hlavy republiky Leonida Markelova a do voleb
nové hlavy státu jmenoval jeho úřadujícím nástupcem Alexandra
Alexandroviče JEVSTIFEJEV-a
10.9. hlavou republiky byl za účasti 43,62 % oprávněných voličů zvolen Alexandr
Alexandrovič JEVSTIFEJEV, který obdržel 88,27 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 21.9.); za ním se umístili Albert Fjodorov (5,06 %), Natalija
Gluščenko (3,48 %) a Valentina Zlobina (1,76 %)
MAROKO
16.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Habib EL-MALKI
30.1. summit AU v Addis Abebě jednomyslně rozhodl o přijetí Maroka přes jeho
odpor k uznání Saharské arabské demokratické republiky, jejíž diplomaté však
návrat Maroka do AU po 33 letech přivítali
15.3. král odvolal předsedu vlády Abdelilaha Benkiraneho, který nebyl schopen
vytvořit novou vládu po parlamentních volbách z října 2016
17.3. novým předsedou vlády byl jmenován Saadeddine EL OTHMAN
5.4.
jmenována nová vláda (MZV Nasser BOURITA), která se téhož dne ujala
funkce
26.4. poměrem hlasů 208:91 schválila Poslanecká sněmovna novou vládu
5.6.
na žádost marocké vlády rozhodl summit západoafrické regionální skupiny
ECOWAS v Monrovii o přijetí Maroka do této skupiny
MARTINIK
28.6. novým prefektem byl jmenován Franck ROBINE (úřad nastoupil 19.7.)
MAURICIUS
22.1. premiér Anerood Jugnauth ohlásil, že k 23.1. odstupuje z úřadu ve prospěch
svého syna Pravinda, který je v jeho vládě ministrem financí a předsedá
Militantnímu socialistickému hnutí, největší straně vládní koalice
23.1. rekonstrukce vlády (MP Pravind Kumar JUGNAUTH, MZV Vishnu
LUTCHMEENARAIDOO)

22.6.

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu rozhodne spor mezi Velkou Británií a
Mauriciem o svrchovanost nad Čagoskými ostrovy; poměrem hlasů 94:15 o
tom rozhodlo Valné shromáždění OSN, na kterou se vláda Mauricia obrátila

MAURITÁNIE
22.2. mimořádné zasedání parlamentu rozhodlo o schválení změny ústavy,
navrhované vládou prezidenta Mohameda Ould Abdul Azize, parlamentní
cestou, která požaduje souhlas 2/3 členů NS a Senátu
9.3.
Národní shromáždění schválilo poměrem 121:19 a ve 2. čtení hlasy 141 ze 147
poslanců změny ústavy, které mj. ruší horní komoru parlamentu Senát, Nejvyšší
soudní dvůr a Nejvyšší islámskou radu a upravují vzhled státní vlajky, a předalo
je k projednání Senátu
17.3. hlasy 33 členů z 56 odmítl Senát projekt ústavní reformy
20.3. v reakci na zamítnutí ústavní reformy Senátem využil prezident článku 38
ústavy, který mu dává právo „předložit jakoukoliv záležitost národní důležitosti
k rozhodnutí lidu formou referenda“ a svolal je na 15.7.
8.6.
vláda rozhodla o odložení termínu ústavního referenda z 15.7. na 5.8.
21.7. opoziční politické strany zahájily protesty proti referendu o změnách ústavy a
vyzvaly občany k jeho bojkotu; změny ústavy spočívají mj. v posílení
pravomocí prezidenta, ve zrušení Senátu a jeho nahrazení regionálními radami
a v úpravě státních symbolů
5.8.
za účasti 53,75 % oprávněných voličů se v referendu vyslovilo 85,61 %
hlasujících pro navržené změny ústavy, 9,99 % proti nim a 4,40 % hlasujících
zaujalo neutrální stanovisko
15.8. Ústavní soud potvrdil výsledky referenda o změnách ústavy poté, co projednal a
odmítl všechny stížnosti na jeho průběh ze strany opozice; téhož dne podepsal
prezident Abdel Aziz zákon o implementaci výsledků referenda
MEXIKO
4.1.
změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Luis VIDEGARAY
CASO
1.3.
do 31.8.2017 byla do funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny zvolena María
Guadalupe MURGUÍA GUTIÉRREZ
1.9.
úřad předsedy Senátu nastoupil Ernesto Javier CORDERO ARROYO
7.9.
předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Jorge Carlos RAMÍREZ MARÍN
MIKRONÉSIE
7.3.
parlamentní volby do Kongresu s 10 volenými členy ze 14 proběhly za účasti
33,11 % oprávněných voličů
7.3.
ústavní referendum o povolení dvojího občanství není platné, protože
požadovaný souhlas minimálně 75 % hlasujících alespoň ve třech ze čtyř států
byl dosažen pouze ve státě Kosrae s 85 %, zatímco v ostatních třech nebyla tato
hranice překročena (Chuuk – 61 %, Pohnpei – 70,21 %, Yap – 52 %)
11.5. předsedou Kongresu znovu zvolen Wesley W. SIMINA
MOLDAVSKO
24.10. poté, co odmítl potvrdit jmenování Eugena Sturzy do funkce ministra obrany,
byl Parlamentem dočasně zbaven pravomocí prezident Igor Dodon, kterého
v úřadě zastupuje předseda Parlamentu Andrian Candu, a jmenování potvrdil

19.12. změny ve vládě (novým MZV Tudor ULIANOVSCHI), které však 28.12.
odmítl prezident Igor Dodon potvrdit
MONAKO
6.4.
předsedou Národní rady by znovu zvolen Christophe STEINER
MONGOLSKO
26.6. v prezidentských volbách se třemi kandidáty získali za volební účasti 68,27 %
nejvíce hlasů Khaltmaa Battulga (38,64 %) a Miyeegombo Enkhbold
(30,75 %), kteří postupují do 2. kola 9.7.; na třetím místě skončil Sainkhuu
Ganbaatar se 30,61 % odevzdaných hlasů
7.7.
ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu za účasti 60,67 % oprávněných
voličů zvolen Khaltmaa BATTULGA, pro kterého hlasovalo 55.15 % (resp.
50,61 % při zahrnutí neplatných hlasů) voličů, zatímco 44,85 % pro jeho
soupeře Miyeegomba Enkhbolda a 8 % hlasovalo proti oběma kandidátům a
odevzdalo prázdný hlasovací lístek (inaugurace 10.7.)
7.9.
hlasy 42 svých členů odvolal Velký státní chural předsedu vlády Jargaltulgu
Erdenbata z funkce
26.9. vládnoucí strana nominovala na úřad předsedy vlády Uchnaa CHÜRELSÜCHa, kterého 4.10. poměrem hlasů 47:0 potvrdil Velký státní chural
11.10. nominováni členové nové vlády (MZV Damdin COGTBAATAR)
17.10. prezident Battulga potvrdil jmenování nové vlády s výjimkou ministra financí
Čimeda Chürelbaatara; parlament však 18.10. schválil novou vládu ve složení
navrženém premiérem Chürelsüchem (20.10. se ujali ministři svých funkcí)
MONTSERRAT
4.12. novým guvernérem byl jmenován Andrew John PEARCE, který svůj úřad
nastoupil 1.2.2018
MORDVINSKO
12.4. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Vladimira Volkova a do nových
voleb jej ve funkci ustanovil na prozatímní bázi
10.9. hlavou republiky byl za volební účasti 82,01 % oprávněných voličů zvolen
Vladimir Dmitrijevič VOLKOV s 89,17 % odevzdaných hlasů (inaugurace
19.9.), zatímco Dmitrij Kuzjakin a Jevgenij Tjurin obdrželi 4,19 %, resp.
3,88 % odevzdaných hlasů
MOSAMBIK
3.1. vůdce odbojového hnutí RENAMO Afonso Dhlakama ohlásil dvouměsíční
příměří, kterým prodloužil sedmidenní smír uzavřený s vládou při příležitosti
Vánoc
3.3. předseda RENAMO Dhlakama prodloužil o další dva měsíce příměří s vládními
jednotkami, aby poskytl více času na mírová jednání
4.5. opoziční hnutí RENAMO prodloužilo své jednostranné příměří na neurčito v
zájmu „začátku konce války“ proti vládě
12.12. změny ve vládě (MZV José Condungua António PACHECO)

MUSLIMSKÉ MINDANAO
23.5. v souvislosti s bojem proti islamistickému terorismu vedenému skupinou bratří
Mautů, známou i jako IS Ranao, vyhlásil filipínský prezident stanné právo na
ostrově Mindanao
NÁHORNÍ KARABACH
17.1. Národní shromáždění schválilo poměrem hlasů 20:7 novou ústavu země, která
se nadále bude nazývat Republika Arcach, a posiluje pravomoci prezidenta v
oblasti obrany a vnitřní bezpečnosti země, jakož i ruší post předsedy vlády
19.1. prezident oznámil, že všelidové referendum rozhodne o nové ústavě 20.2.
20.2. v referendu se za účasti 76,51 % oprávněných voličů obyvatelé poměrem
90,05:9,95 vyslovili pro novou ústavu země
19.7. Národní shromáždění zvolilo poměrem hlasů 28:4 dosavadního prezidenta Baka
Sahakoviče SAHAKJAN-a do úřadu na další, přechodně tříletý mandát
25.9. zrušen úřad předsedy vlády, kterého nahradil státní ministr Arajik Vladimiri
HARUTJUNJAN (MZV Masis MAJILJAN)
NĚMECKO
27.1. v souvislosti se svou kandidaturou na úřad spolkového prezidenta odstoupil
ministr zahraničních věcí Dr. Frank-Walter Steinmeier a jeho nástupcem se stal
vicekancléř Sigmar GABRIEL
12.2. v prvním kole prezidentské volby byl Spolkovým shromážděním s 1260 členy
spolkovým prezidentem zvolen Dr. Frank-Walter STEINMEIER, který získal
931 z odevzdaných 1253 hlasů (nástup do funkce 19.3.); na dalších místech
skončili Christoph Butterwegge (128 hlasů), Albrecht Glaser (42 hlasy),
Alexander Hold (25 hlasů) a Engelbert Sonneborn (10 hlasů), 103 volitelů
odevzdalo prázdný hlasovací lístek, 14 jich bylo neplatných
19.3. nástup do funkce spolkového prezidenta Steinmeiera, který ústavní slib složil na
společném zasedání Spolkového sněmu a Spolkové rady 22.3.
26.3. volby do Zemského sněmu spolkové země Sársko s 51 členem se konaly za
účasti 69,7 % oprávněných voličů
7.5. volby do Zemského sněmu spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko se 69 členy se
konaly za volební účasti 64,2 % oprávněných voličů
14.5. volby do Zemského sněmu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko se 199
členy se konaly za účasti 65,2 % oprávněných voličů
30.5. odstoupil ministerský předseda Meklenburska-Předního Pomořanska Erwin
Sellering
27.6. Zemský sněm Severního Porýní-Vestfálska zvolil poměrem hlasů 100:78
předsedou zemské vlády Armina LASCHET-a
28.6. Zemský sněm Šlesvicka-Holštýnska zvolil poměrem hlasů 42:31 ministerským
předsedou Daniela GÜNTHER-a
4.7. Zemský sněm Meklenburska-Předního Pomořanska poměrem hlasů 40:29 zvolil
novou zemskou ministerskou předsedkyní Manuelu SCHWESIG-ovou
21.8. poté, co se začátkem srpna rozpadla koaliční zemská vláda Dolního Saska,
rozpustil se i zemský sněm; předčasné parlamentní volby se uskuteční 15.10.
24.9. parlamentní volby do Spolkového sněmu se 709 členy se uskutečnily za účasti
76,15 % oprávněných voličů
15.10. předčasné volby do Zemského sněmu spolkové země Dolní Sasko se 137 členy
se konaly za účasti 63,1 % oprávněných voličů
18.10. odstoupil zemský premiér Saska Stanislaw Tillich

18.10. zahájeny rozhovory mezi vítěznou CDU/CSU, Stranou svobodných demokratů
(FPD) a Zelenými o vytvoření koaliční vlády
24.10. na ustavující schůzi Spolkového sněmu byl jeho předsedou zvolen Dr.
Wolfgang SCHÄUBLE
1.11. úřad předsedy Spolkové rady do 31.10.2018 nastoupil Michael MÜLLER
20.11. FDP odstoupila z jednání o vytvoření koaliční vlády s CDU/CSU a Zelenými;
spolkový prezident vyzval všechny strany k pokračování jednání o vytvoření
nové spolkové vlády
7.12. mimořádný sjezd SPD schválil, aby vedení strany zahájilo jednání s CDU/CSU
o ukončení politického patu, vč. možnosti obnovení společné koaliční vlády
13.12. zahájeny rozhovory o vládě mezi CDU/CSU a SPD
13.12. poměrem hlasů 69:48 zvolil Zemský sněm Saska novým zemským
ministerským předsedou Michaela KRETSCHMER-a
NEPÁL
24.5. svou demisi oznámil premiér Pushpa Kamal Dahal
6.6.
novým předsedou vlády zvolil parlament poměrem hlasů 388:170 Šéra
Bahádura DEUBU /Sher Bahadur Deuba/
7.6.
slib složil nový premiér i jeho vláda (MZV Krišna Bahádur MAHARA /Krishna
Bahadur Mahara/)
13.10. byl rozpuštěn Parlament (Baybasthapika-Sansad) a vyhlášeny volby do dolní
komory nového dvoukomorového parlamentu podle ústavy z r. 2015 na 26.11.
17.10. premiér Deuba odvolal z funkcí ministry nominované komunistickou stranou
(marxisté), mj. i ministra zahraničí Maharu, výkon jehož funkce převzal na sebe
26.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Partinidi Sabha) s 275 členy
proběhly v 1. fázi ve 32 okresech za volební účasti přes 62 %; 2. fáze ve
zbývajících 45 okresech se konala 7.12. ); celková volební účast 68,63 %
26.11. volby 550 zástupců do sedmi provinčních shromáždění
NEVIS
1.5.
uprázdnil se úřad náměstka generálního guvernéra pro Nevis
1.9.
úřadující náměstkyní generálního guvernéra jmenována Marjorie L. Maynard
MORTON
18.12. parlamentní volby do Shromáždění s 8 členy se konaly za volební účasti 59 %
(předseda Christen SPRINGETTE)
19.12. předsedou vlády byl jmenován Mark Anthony Graham BRANTLEY
NIGÉRIE
7.3.
složením slibu se ujal funkce předsedy Nejvyššího soudu Walter Samuel
ONNOGHEN
24.5. náčelník Štábu armády generálporučík Tukur Buratai popřel právy, že by
armáda plánovala s ohledem na dlouhodobou nepřítomnost prezidenta Buhariho
v úřadě ze zdravotních důvodů jeho odstranění
9.10. na vojenské základně Kainji ve státě Niger byla zahájena série tajných procesů
s více než 2 300 příslušníky militantního islamistického hnutí Boko Haram,
které se osm let snaží svrhnout vládu a vytvořit v zemi islamistický stát
NIKARAGUA
9.1.
ustavující zasedání Národního shromáždění zvolilo jeho předsedou Gustavo
Eduardo PORRAS CORTÉS-e

16.1.

změny ve vládě (novým ministrem zahraničí se stal Denis Ronaldo
MONCADA COLINDRES)

NIUE
6.5.
parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 20 členy (předseda
Togiavalu PIHIGIA); údaje o volební účasti nebyly zveřejněny
12.5. předsedou vlády byl znovu zvolen Sir Toke Tufukia TALAGI, když porazil
protikandidáta O´Love Jacobsena poměrem hlasů 15:5
16.5. oznámeno složení vlády, v níž funkci ministra zahraničí vykonává její předseda
NIZOZEMÍ
15.3. parlamentní volby do Druhé komory Generálních stavů se 150 členy se konaly
za účasti 81,93 % registrovaných voličů
29.3. předsedkyní Druhé komory byla znovu zvolena Khadija ARIB
15.5. koaliční jednání mezi vítěznou VVD, liberály z D-66, Křesťanskými demokraty
a Zelenou levicí skončila neúspěchem, protože se strany nedohodly na přístupu
k migraci
12.10. král pověřil premiéra Marka Rutteho vytvořením nové vlády
20.10. oznámeno složení nové vlády (MP Mark RUTTE, MZV Halbe ZIJLSTRA),
která se 26.10. ujala své funkce
21.12. slavnostní ukončení činnosti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii (ICTY), který zaniká k 31.12.2017, proběhlo v Haagu
NORFOLK
3.3.
správcem australské vlády byl jmenován Eric Russell HUTCHINSON, který se
funkce ujal 1.4.
NORSKO
11.9. parlamentní volby do Stortingu se 169 členy se konaly za účasti 78,22 %
registrovaných voličů
8.10. předsedou parlamentu byl opět zvolen Olemic THOMMESSEN
20.10. změny ve vládě (MZV Ine Marie ERIKSEN SØREIDE)
NOVÁ KALEDONIE
18.8. kvůli demisi ministra financí Philippa Dunoyera se rozpadla vláda prezidenta
Germaina
31.8. parlament zvolil nové ministry, kteří však nejsou zatím schopni zvolit svého
předsedu a prezidenta území; Philippe Germain obdržel 5 hlasů, zatímco 6
ministrů se zdrželo hlasování
12.9. ani ve 2. kole nezvolila vláda svého předsedu a prezidenta území; Philippe
Germain obdržel 5 z potřebných šesti hlasů, 5 ministrů abstenovalo
24.10. ani napotřetí nebyl vládou zvolen její předseda, když Philippe Germain obdržel
podporu pěti členů, zatímco šest jich nehlasovalo
2.11. po rozhovorech představitelů politických stran v Paříži oznámil francouzský
premiér Edouard Philippe, že do listopadu 2018 bude v území uspořádáno
referendum o nezávislosti
1.12. ve 4. pokusu zvolila vláda poměrem hlasů 10:1 prezidentem znovu Philippe
GERMAIN-a
6.12. oznámeno složení nové vlády prezidenta Germaina

NOVORUSKO
17.2. předseda vlády Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko potvrdil v
Luhansku odhodlání donbaských separatistů obsadit silou donbaské území
kontrolované Kyjevem, pokud se to nepodaří politickými prostředky; spolu s
prezidentem Luhanské lidové republiky Igorem Plotnickým vyhlásili program
humanitární pomoci regionům obou republik, které zůstaly pod správou
kyjevských úřadů
18.2. nové příměří na východě Ukrajiny od 20.2. oznámil ministr zahraničí Německa
Sigmar Gabriel po jednání s kolegy z Francie, Ruska a Ukrajiny
1.3.
separatistické orgány Doněcké a Luhanské lidové republiky znárodnily 40
ukrajinských průmyslových podniků na kontrolovaném území Donbasu
15.3. jak vyplývá z výsledků mimořádného zasedání Rady národní bezpečnosti a
obrany v Kijevě, zastavila ukrajinská vláda dopravu veškerého zboží a surovin
do a z oblastí ovládaných Doněckou a Luhanskou lidovou republikou
31.3. tzv. „velikonoční příměří“ jednostranně od 1.4. vyhlásil ukrajinský prezident
Porošenko; představitelé Doněcké a Luhanské lidové republiky oznámili, že
jejich ozbrojené síly budou příměří respektovat
18.7. předseda vlády Doněcké lidové republiky Alexander Zacharčenko vyhlásil
jménem Doněcké lidové republiky a dalších 19 oblastí dosavadní Ukrajiny od
Charkovské po Kijevskou ustavení nového federativního státu Malorusko
(Malorossija) s hlavním městem Doněckem a státní vlajkou, totožnou se
standartou někdejšího kozáckého vůdce ze 17. století Bohdana Chmelnického
(Kijev zůstane s odvoláním na tzv. Kijevskou Rus „historickým a kulturním
střediskem“ nového státu); iniciativu zatím nepodpořili představitelé Luhanské
lidové republiky a nový stát nemá zahrnovat ani Krym a Zakarpatskou oblasti a
o jeho vyhlášení má rozhodnout celonárodní referendum
18.7. předseda Lidové rady Luhanské lidové republiky Vladimir Děgťarenko potvrdil,
že jeho země nebyla informována o jednáních, na nichž se jednalo o vyhlášení
Maloruska
19.7. ruská vláda odmítla plány na vytvoření samostatného Maloruska a označila je
za osobní iniciativu separatistických představitelů
24.8. při příležitosti státního svátku k výročí nezávislosti Ukrajiny bylo od 25.8.
dohodnuto příměří v Donbasu na hranicích Novoruska s Ukrajinou
21.11. pokus o vojenský převrat v Luhanské lidové republiky zorganizoval odvolaný
ministr vnitra Igor Kornět, kterého 20.11. sesadil prezident Plotnickij, když
jemu věrní policisté obsadili centrum Luhansku, ministerstvo vnitra a budovu
prokuratury; podle Plotnického na žádost vlády zakročily i síly Doněcké LR
24.11. ze zdravotních důvodů odstoupil prezident Luhanské LR Igor Plotnickij, jehož
úřad do zvolení nové hlavy státu převzal dosavadní ministr státní bezpečnosti
Leonid Ivanovič Pasečnik
18.12. ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že k 19.12. stahuje své důstojníky z
rusko-ukrajinského monitorovacího střediska, dohlížejícího nad příměřím v
Donbasu, protože Ukrajina jim brání ve výkonu povinností a vystavuje je
morálnímu a psychickému nátlaku
23.12. o půlnoci začalo vánoční příměří na hranici Ukrajiny s Novoruskem, které bylo
dohodnuto Minskou skupinou
27.12. v rámci vánočního příměří provedly obě strany konfliktu na východě Ukrajiny
výměnu zajatců, první po 15 měsících; ukrajinské úřady propustily 237
příslušníků ozbrojených sil donbaských separatistů, zatímco Doněcká a
Luhanská lidová republika propustily 74 ukrajinských zajatců

NOVÝ ZÉLAND
24.4. změny ve vládě; novým MZV byl jmenován Gerard Anthony „Gerry“
BROWNLEE, který se svého úřadu ujal 2.5.
23.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 120 členy se konaly za účasti
79,75 % registrovaných voličů
19.10. Winston Peters oznámil, že jeho strana Nový Zéland především! vytvoří
koaliční vládu s Labouristickou stranou, kterou podpoří i Zelení
25.10. designovaná premiérka Jacinda Kate Laurell ARDERN-ová oznámila složení
svého kabinetu, který 26.10. nastoupil do úřadu (MZV Winston Raymond
PETERS)
7.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Trevor MALLARD
PÁKISTÁN
11.1. poté, co zemřel guvernér provincie Sindh Saeed-uz-Zaman Siddiqui, stal se
úřadujícím guvernérem předseda místního parlamentu Agha Siraj DURRANI
31.1. novým guvernérem provincie Sindh jmenován Muhammad ZUBAIR (2.2.
nastoupil do úřadu)
17.7. Nejvyšší soud zahájil řízení ve věci obvinění premiéra Nawaze Sharifa z
korupce, protože jeho rodině se nepodařilo doložit zdroje jeho majetku
28.7. poté, co jej Nejvyšší soud prohlásil nezpůsobilým zastávat úřad po obvinění z
korupce, odstoupil premiér Nawaz Sharif; 30.7. se úřadujícím předsedou vlády
stal Šahíd Chakan ABBÁSÍ /Shahid Khaqan Abbasi/
1.8.
Národní shromáždění zvolilo novým premiérem Šahída Chakana ABBÁSÍ-ho,
který získal podporu 221 ze 339 hlasujících poslanců, zatímco Syed Naveed
Qamar získal 47 hlasů a Sheikh Rashid Ahmad 33 hlasy; nový premiér složil
slib téhož dne
4.8.
jmenována nová vláda (MZV Khawaja ASIF)
17.9. v doplňujících volbách do Národního shromáždění byla ve volebním obvodu
Lahore místo odstoupivšího Nawaze Sharifa zvolena jeho manželka Kulsoom
Nawaz
PALAU
19.1. předsedou Poslanecké sněmovny byl opětovně zvolen Sabino ANASTACIO,
předsedou Senátu pak nově Hokkons BAULES
13.6. státní ministryní se stala Faustina K. REHUHER-MARUGG
PALESTINA
15.1. v Paříži se konala za účasti delegátů 72 zemí mezinárodní konference o
mírovém řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou a vyslovila se pro vznik
dvou nezávislých států; protože Izrael odmítl účast, nebyla pozvána
ani
delegace palestinské autonomie
13.2. militantní hnutí Hamás zvolilo svým vůdcem v oblasti Gazy radikálního velitele
Jahjá SINVÁR-a /Yehiya Sinwar/; nahradil v úřadě Ismaíla Haníju, který se
spolu s Músou Abú Marzúkem uchází o funkci politického vůdce celého hnutí,
již dosud zastával Chálid Mišaal
1.5.
předseda radikálního hnutí Hamás Chálid Mišaal představil Nové osnovy
Hamásu, podle kterých je připraven uznat hranice pro palestinský stát z r. 1967,
ale už neusiluje o zničení židovského státu; Izrael to obratem zpochybnil

6.5.

novým předsedou radikálního hnutí Hamás se stal Ismaíl HANÍJA, který po 10
letech nahradil v čele politbyra Chálida Mišaala
17.9. militantní hnutí Hamás se vyslovilo pro zahájení jednání o smíření s alFattáhem a přislíbilo rozpustit svou vládu nad územím Gazy a vyhlásit
parlamentní volby
2.10. premiér autonomie Rami Hamdalláh navštívil Gazu na znamení ukončení od
r. 2007 trvajícího sporu mezi al-Fattáhem, ovládajícím Západní břeh, a
Hamásem, který dosud vládl v Gaze
10.10. hnutí al-Fattáh a Hamás zahájila v Káhiře jednání o sjednocení vlády v zemi
(dohody bylo dosaženo 12.10.)
21.12. Valné shromáždění OSN na mimořádném zasedání vyzvalo poměrem hlasů
128:9 při 33 abstencích USA, aby odvolaly své rozhodnutí uznat Jeruzalém za
hlavní město Státu Izrael a přesunout tam své velvyslanectví z Tel Avivu (21
zemí se hlasování nezúčastnilo); v Radě bezpečnosti obdobnou rezoluci
vetovaly USA 18.12.

PANAMA
1.7.
předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Yanibel ÁBREGO SMITH
PAPUA NOVÁ GUINEA
1.2.
ve volbě generálního guvernéra obdržel v 1. kole Bob Dadae 44 hlasy, Timothy
Bonga 26 hlasů a Ted Diro 20 hlasů; ve 2. kole byl do úřadu zvolen Sir Robert
Kulu DADAE, který získal 55 hlasů, zatímco Timothy Bonga jenom 36 hlasů
(inaugurace 28.2.)
18.2. zemřel generální guvernér Sir Michael Ogio, úřadujícím generálním
guvernérem se stal předseda Parlamentu Theodore Zibang Zurenuoc
8.7.
ukončeny parlamentní volby do Parlamentu se 111 členy, které byly zahájeny
24.6. (údaje o volební účasti nebyly zveřejněny)
2.8.
předsedou Parlamentu byl na ustavující schůzi zvolen Job POMAT
2.8.
Parlament poměrem hlasů 60:46 znovu zvolil předsedou vlády Petera O´
NEILL-a
3.8.
jmenována přechodná vláda (MZV Rimbink PATO)
9.8.
jmenována definitivní vláda (MZV Rimbink PATO)
PARAGUAY
31.3. poté, co Senát schválil hlasy 25 svých členů změnu ústavy z r. 1992, která má
umožnit prezidentovi ucházet se o druhý mandát za sebou, napadli demonstranti
budovu Kongresu a zapálili ji; Poslanecká sněmovna odložila projednání změny
na 1.4.
17.4. prezident Cortes potvrdil, že se již nebude ucházet o znovuzvolení poté, co
potřebná změna ústavy vyvolala široké protesty veřejnosti
1.7.
předsedou Senátu byl na období do 30.6.2018 zvolen Fernando Armindo LUGO
MÉNDEZ
PERU
26.7. předsedou Kongresu republiky byl zvolen Luis Fernando GALARRETA
VELARDE
14.9. Kongres vyslovil nedůvěru vládě premiéra Fernanda Zavaly, která vzápětí
odstoupila

17.9.
13.10.
15.12.

21.12.

21.12.

předsedkyní vlády byla jmenována dosavadní 2. viceprezidentka Mercedes
Rosalba ARÁOZ FERNÁNDEZ, stejně jako její vláda (MZV Victor Ricardo
LUNA MENDOZA)
Kongres vyslovil poměrem hlasů 83:17 důvěru nové vládě premiérky Aráozové
poté, co odmítal výzvy k demisi, zahájily politické strany v Kongresu proces
sesazení prezidenta Kuczynského, obviněného z korupce; protože jeho politická
strana má ve 130-členném parlamentu jen 18 poslanců a k sesazení je potřeba
souhlasu 87 členů Kongresu (2/3 většina), kteří již petici za odvolání podepsali,
má proces impeachmentu velkou naději na úspěch
prezident Kuczynski popřel obvinění z korupce vzneseného proti němu a
odvolal se proti zahájení parlamentního jednání o jeho sesazení; 93 poslanců
podpořilo návrh na odvolání prezidenta z funkce, ústava však vyžaduje jen 87
hlasů potřebných k impeachmentu
po několikahodinové diskusi hlasoval Kongres o návrhu na odvolání prezidenta,
který schválil poměrem 79:19 při 21 abstencích (desíti dalším poslancům se
nepodařilo zúčastnit se hlasování v Kongresu); protože však návrh nezískal
ústavou požadovanou podporu 2/3 všech členů Kongresu, prezident funkce
zbaven nebyl

PITCAIRN
13.9. guvernérkou jmenována Laura CLARKE (inaugurace 23.1.2018)
2.12. úřadujícím guvernérem se stal Robin SHACKELL
POBŘEŽÍ SLONOVINY
6.1.
ve městě Bouake se vzbouřila místní vojenská posádka, která požaduje
vyplacení mzdových odměn a lepší pracovní podmínky, k níž se 7.1. připojily i
posádky ve městech Abidjan, Man, Daloa, Daoukro, Odienne a Korhogo; po
jednání ministra obrany Alaina-Richarda Donwahiho se vzbouřenci, oznámil
dohodu prezident Ouattara 7.1. večer
9.1.
odstoupila vláda premiéra Daniela Kablana Duncana
10.1. prvním viceprezidentem byl jmenován dosavadní premiér Daniel Kablan
DUNCAN (16.1. převzal úřad), zatímco novým předsedou vlády Amadou Gon
COULIBALY
10.1. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Guillaume SORO, který
proti Evariste Meamblym získal podporu 95 % poslanců
11.1. prezident jmenoval novou vládu (MP Amadou Gon COULIBALY, MZV
Marcel Amon TANOH)
12.5. kvůli stížnostem na výši služného obsadily ozbrojené síly druhé největší město
Bouaké; rebelové vedení seržantem Seydou Koném odmítají s kýmkoliv
vyjednávat o kapitulaci, zatímco náčelník generálního štábu generál Sékou
Touré pohrozil přísnými disciplinárními tresty
16.5. vojáci vzbouřivší se v Bouaké přijali novou nabídku vlády z 15.5. na doplatek
mezd a skončili čtyřdenní vzpouru
4.7.
Komise pro smíření a kompenzaci škod (RCC), která měla při svém založení v
r. 2015 za úkol identifikovat oběti občanské války ukončené v r. 2011, ukončila
svou činnost; identifikovala 300 tisíc obětí, z nichž však bylo odškodněno
kolem pěti tisíc osob
19.7. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)

25.9.

Mezinárodní soud pro námořní právo rozhodl spor Ghany a Pobřeží slonoviny o
průběh mořské hranice v šelfových vodách, bohatých na ropu, ve prospěch
žalované Ghany; Pobřeží slonoviny rozsudek podle vlády respektuje
17.10. prezidenti Pobřeží slonoviny a Ghany se dohodli na vytvoření společné komise,
která zajistí splnění rozsudku mezinárodního soudu ve věci sporu obou zemí o
průběh námořní hranice obou zemí
POLSKO
12.1. opoziční Občanská platforma ukončila protest, který zahájila v prosinci 2016
blokováním jednání Sejmu o státním rozpočtu
20.7. poměrem hlasů 235:192 při 23 abstencích schválil Sejm kontroverzní zákon o
reorganizaci Nejvyššího soud a soudnictví navzdory mezinárodní kritice a
hrozbě zbavení hlasovacích práv v EU; 21.7. schválil tento zákon poměrem
hlasů 55:23 při dvou abstencích i Senát, ale 1.8. jej spolu se zákonem o Zemské
radě soudců vetoval prezident Duda
7.12. přestože její vláda úspěšně odrazila v Sejmu pokus o vyslovení nedůvěry
(168:239), předsedkyně vlády Beata Szydlová ohlásila svou demisi k 8.12.
8.12. prezident přijal demisi premiérky Szydlové a vedením vlády pověřil
dosavadního ministra financí a rozvoje Mateusze Jakuba MORAWIECKI-ho
11.12. premiér jmenoval novou vládu (MZV Witold WASZCZYKOWSKI), které
vyslovil Sejm důvěru 12.12. poměrem hlasů 243:192
PORTORIKO
2.1.
inaugurace guvernéra Ricarda Antonia Roselló Nevarese a jeho vlády (MZV
Luis Gerardo RIVERA MARÍN)
11.6. v nezávazném referendu o státnosti země se 97,18 % voličů vyslovilo pro vstup
do Spojených států amerických jako 51. člen, 1,50 % chce nezávislou republiku
a 1,32 % zachování dosavadního statutu nezačleněného samosprávného území
USA; vzhledem k nízké účasti (22,93 %) voličů jsou však výsledky referenda
neplatné
RAKOUSKO
1.1.
úřad předsedkyně Spolkové rady s mandátem do 30.6. nastoupila Sonja LEDLROSSMANN
26.1. inaugurace prezidenta Alexandera van der Bellena před Spolkovým
shromážděním
10.5. spolkový vicekancléř a předseda Rakouské lidové strany (ÖVP) Reinhold
Mitterlehner odstoupil kvůli střetům ve vlastní straně ze všech funkcí; SPÖ
však odmítla myšlenku předčasných voleb, se kterou ÖVP přišla
16.5. na poradě u kancléře Kerna se politické strany dohodly na konání předčasných
parlamentních voleb 15.10.
1.7.
předsedou Spolkové rady do 31.12. se stal Edgar MAYER
15.10. předčasné parlamentní volby do Národní rady se 183 členy se konaly za účasti
80 % oprávněných voličů
20.10. spolkový prezident pověřil sestavením nové vlády Sebastiana KURZ-e
24.10. předseda vítězné Rakouské lidové strany (ÖVP) nabídl vytvoření vládní koalice
Svobodné straně Rakouska (FPÖ)
9.11. ustavující schůze Národní rady zvolila její předsedkyní Elisabeth
KÖSTINGER-ovou, která získala podporu 117 ze 175 hlasujících poslanců,
zatímco Karl-Heinze Kopfa podpořilo 56 poslanců

15.12. ukončena jednání ÖVP a FPÖ o vytvoření koaliční vlády, která byla 18.12.
jmenována spolkovým prezidentem a složila ústavní slib (MP Sebastian KURZ,
MZV Karin KNEISSL)
20.12. předsedou Národní rady byl zvolen Wolfgang SOBOTKA, předsedou Spolkové
rady na období 1.1.-30.6.2018 Reinhard TODT
REUNION
28.6. novým prefektem byl jmenován Amaury DE SAINT-QUENTIN (úřad nastoupil
10.7.)
RODRIGUES
12.2. parlamentní volby do Oblastního shromáždění se 17 volenými členy proběhly
za účasti 80,2 % oprávněných voličů (předsedkyně Marie Pricie Anjela
SPEVILLE)
ROVNÍKOVÁ GUINEA
12.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Cámara de los Diputados) se 100
členy a Senátu (Senado) se 73 členy se konaly za účasti 84,01 % oprávněných
voličů
RUMUNSKO
3.1.
nově jmenovaný premiér Grindeanu představil svou vládu (MZV Teodor
MELEŞCANU), kterou 4.1. schválil parlament poměrem hlasů 296:133
8.2.
parlament odmítl poměrem hlasů 161:8 při 33 neplatných hlasech vyslovit
nedůvěru vládě, která se již od začátku měsíce potýkala s masovými
demonstracemi veřejnosti poté, co navrhla vyhlášku o prominutí některých
korupčních trestných činů a tuto vyhlášku následně stáhla, když se poslanci
tříčlenné vládní koalice zdrželi hlasování a návrh opozice na vyslovení
nedůvěry nezískal požadovaný počet 233 hlasů
15.6. ve snaze přimět k odstoupení premiéra Sorina Grindeanua, podali demisi
všichni ministři jeho vlády
21.6. v hlasování parlamentu o vyslovení nedůvěry byl poražen předseda vlády Sorin
Grindeanu, nepřijatelný pro veřejnost po vydání vyhlášky oslabující
protikorupční opatření předchozí vlády; pro jeho odchod se vyslovilo 241
poslanců, zatímco proti jen sedm a tři se zdrželi
26.6. prezident nominoval na úřad předsedy vlády Mihaie TUDOSE-ho
28.6. jmenována nová vláda (MZV Teodor MELEŞCANU), kterou 29.6. schválil
parlament poměrem hlasů 275:102
RUSKO
15.12. Rada federace jednomyslně rozhodla o konání prezidentských voleb 18.3.2018
18.12. ministerstvo zahraničí oznámilo, že k 19.12. stahuje své důstojníky z ruskoukrajinského monitorovacího střediska, dohlížejícího nad příměřím v Donbasu,
protože Ukrajina jim brání ve výkonu povinností a vystavuje je morálnímu a
psychickému nátlaku
25.12. prezident jmenoval svými zmocněnci Alexeje Vasiljeviče GORDĚJEV-a v
Centrálním federálním okruhu a Alexandra Dmitrijeviče BEGLOV-a v
Severozápadním federálním okruhu

RWANDA
4.8.
v prezidentských volbách zvítězil Paul KAGAME, který získal 98,79 %
odevzdaných hlasů, před Philippe Mpayimanou (0,73 %) a Frankem Habinezou
(0,48 %) (inaugurace 18.8.); volební účast dosáhla 98,15 %
30.8. předsedou vlády byl jmenován Édouard NGIRENTE, který se ujal funkce téhož
dne a představil svou vládu (MZV Louise MUSHIKIWABO)
SAINT BERTHELÉMY
19.3. parlamentní volby do Územní rady s 19 členy se konaly za účasti 67,3 %
oprávněných voličů
SAINT MARTIN
19.3. 1. kolo parlamentních voleb do Územní rady se 23 členy proběhlo za volební
účasti 42,7 %
26.3. ve 2. kole parlamentních voleb do Územní rady se zúčastnilo 45,5 %
registrovaných voličů
2.4.
předsedou Územní rady byl 18 hlasy zvolen Daniel GIBBS
SAINT PIERRE A MIQUELON
19.3. parlamentní volby do Územní rady s 19 členy se konaly za účasti 71,6 %
oprávněných voličů
20.12. novým prefektem byl jmenován Thierry DEVIMEUX, úřad nastoupil 17.1.2018
SAMOA
5.7.
Zákonodárné shromáždění jednomyslně zvolilo novou hlavou státu Tuia´ana
Tuimaleali´ifano Va´aletoa SUALAUVI II. (inaugurován 21.7.); jeho
předchůdci Tuitua Tupua Tamasese Efimu skončilo funkční období 25.7.
SAN MARINO
1.4.
úřad kapitánů-regentů nastoupily Mimma ZAVOLI a Vanessa D´AMBROSIO
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Matteo FIORINI a Enrico CARATTONI
SAÚDSKÁ ARÁBIE
23.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
21.6. král Salman svým dekretem jmenoval korunním princem dosavadního zástupce
korunního prince, ministra obrany a svého syna prince MUHAMMAD-a Ibn
Salman Ibn Abdul Azíz as-Saúda, který se současně stal místopředsedou vlády
(jmenování schválilo 31 ze 34 členů Rady věrnosti); dosavadní korunní princ
Muhammad Ibn Najif as-Saúd byl současně zbaven funkce ministra vnitra, do
které byl jmenován princ ABDUL AZÍZ Ibn Saúd
20.7. král nařídil reorganizaci bezpečnostních agentur, jejich vyvedení z pravomoci
ministra vnitra a vytvoření jednotné organizace odpovídající za boj proti
terorismu a vnitřní výzvědnou činnost; v jejím čele stojí generál Abdulaziz Bin
Mohammed AL-HOWAIRÍNÍ, zatímco novým velitelem královské gardy byl
jmenován generál Suheil AL-MUTÍRÍ
4.11. korunní princ Mohammed Bin Salman upevnil svou pozici v zemi, když jím
řízený protikorupční výbor dal po svém ustavení zatknout 11 královských
princů vládnoucí rodiny Saúdů, čtyři stávající ministry a tucty ministrů
bývalých; současně na jeho návrh sesadil král ministra – velitele Národní gardy
prince Mutába Bin Abdalláha Bin Abdulazíze a velitele válečného loďstva

admirála Abdullaha Bin Sultan Bin Mohammeda Al-Sultana. Novým velitelem
Národní gardy byl jmenován princ Chálid Bin Abdulazíz Bin Mohammed Bin
AJJÁF AL-MUQREN a novým velitelem námořnictva viceadmirál Fahd Bin
Abdulláh AL-GHIFAILI
SENEGAL
3.1.
Národní shromáždění schválilo zákon o rozšíření počtu poslanců o 15 míst,
vyhrazených diaspoře, a navýšení tak celkového počtu poslanců Národního
shromáždění ze 150 na 165 od parlamentních voleb v červenci 2017; opozice se
proti tomuto rozhodnutí odvolá k Ústavnímu soudu
30.7. parlamentní volby do Národního shromáždění se 165 členy proběhly za účasti
53,66 % registrovaných voličů
5.9.
odstoupil premiér Mohamed Dionne, kterého však 6.9. jmenoval prezident
předsedou vlády a pověřil jej jejím sestavením
7.9.
jmenována nová vláda (MP Mohamed DIONNE, MZV Sidiki KABA)
14.9. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Moustapha NIASSE
SEVERNÍ IRSKO
9.1.
demise zástupce první ministryně McGuinnesse vyvolala i rezignaci první
ministryně Arlene Fosterové
16.1. britský ministr pro Severní Irsko James Brokenshire oznámil, že po rozpadu
vlády se předčasné volby do Severoirského shromáždění uskuteční 2.3.
2.3.
předčasné parlamentní volby do redukovaného Severoirského shromáždění s 90
členy proběhly za účasti 64,78 % oprávněných voličů
26.3. ve stanovené lhůtě se nepodařilo politickým stranám dohodnout na vytvoření
vlády, ustavující schůze Severoirského shromáždění proto byla odložena
SEVERNÍ KYPR
9.1.
v Ženevě byly obnoveny rozhovory řecké a turecké komunity o federativním
uspořádání ostrova; pod patronátem OSN se rozhovorů jako garanti zúčastní i
zástupci Velké Británie, Řecka a Turecka
12.1. bez dohody skončily ženevské rozhovory, na nichž si prezidenti obou komunit
vyměnili mapy s návrhy na průběh hranic v novém uspořádání federace; jednání
mají dále pokračovat na úrovni expertů
22.2. v Nikósii měly být na nejvyšší úrovni zahájeny rozhovory řecké a turecké
komunity, severokyperský prezident Akinci se však k nim nedostavil
7.7.
bez konkrétního výsledku skončily rozhovory prezidentů obou komunit o
opětovném sjednocení ostrova, vedené od ledna t.r. v Ženevě pod záštitou OSN
a za podpory vlád Velké Británie, Řecka a Turecka jako tzv. ručitelských států;
hlavní překážkou dohody se stalo stažení 35 tisíc tureckých vojáků ze
Severokyperské turecké republiky jak požadovalo Řecko
SEVERNÍ MARIANY
11.1. na ustavujících schůzích obou komor parlamentu byli zvoleni předsedové
Senátu (Arnold I. PALACIOS) a Sněmovny reprezentantů (Rafael S.
DEMAPAN)
SEYCHELY
10.10.2016
inaugurován prezident Danny Antoine Rollen FAURE

SIERRA LEONE
4.12. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Kaifala MARAH
SINGAPUR
7.8.
úřadujícím předsedou Parlamentu se stal Charles CHONG
1.9.
úřadujícím prezidentem na období 23 dní se stal předseda Rady prezidentových
poradců Joseph Yuvaraj PILLAY, protože mandát Tonyho Tana vypršel
11.9. Volební výbor ELD potvrdil, že jediným kandidátem, který se kvalifikoval do
voleb na úřad prezidenta, je bývalá předsedkyně Parlamentu Halimah Yacob,
zatímco další dva potenciální kandidáti – obchodníci Salleh Marican a Farid
Khan – se nekvalifikovali, protože nesplnili kritérium majetku své společnosti
ve výši alespoň 500 milionů singapurských dolarů
11.9. předsedou Parlamentu byl zvolen Tan Chuan-Jin
13.9. prezidentkou byla bez voleb vyhlášena Halimah binte YACOB, která se funkce
ujala 14.9.; v den nominace se projevila nespokojenost veřejnosti se zpřísněním
kritérií pro kvalifikaci, které letos vyhlásila vláda, jakož i s novým
ustanovením, že funkce prezidenta bude nadále vyhrazena jen kandidátům
malajské národnosti (většinoví Číňané obsazují tradičně funkci premiéra)
SINT MAARTEN
2.11. poměrem hlasů 8:6 vyslovila Ostrovní rada nedůvěru vládě Williama Marlina
7.11. guvernér Eugene Holiday jmenoval formateurem prozatímní vlády Franklina
Meyerse
10.11. Ostrovní rada odvolala premiéra Marlina z funkce a úřadujícím premiérem
určila jeho zástupce Rafaela BOASMAN-a, kterého má následně do úřadu
jmenovat guvernér
24.11. nizozemská vláda nařídila guvernéru Holidayovi, aby bez otálení odvolal
premiéra Marlina, který téhož dne odstoupil a v úřadu byl dočasně nahrazen
Rafaelem Boasmanem
20.12. Franklin Meyers vrátil guvernérovi mandát na vytvoření prozatímní vlády
22.12. guvernér Holiday jmenoval novým formateurem prozatímní vlády Sarah
Wescot-Williamsovou
SKOTSKO
7.2.
Skotský parlament odmítl v symbolickém hlasování jasnou většinou 90:34
zákon, zmocňující britskou vládu k jednání o vystoupení Velké Británie z EU
9.3.
hlavní ministryně Sturgeonová přislíbila konání nového plebiscitu o
nezávislosti země na Spojeném království na podzim 2018
28.3. Skotský parlament schválil (69:59) rezoluci k vypsání nového referenda o
nezávislosti země na Velké Británii a zmocnil vládu N. Sturgeonové k jednání o
vyhlášení referenda na přelomu let 2018/2019 s Londýnem
15.5. premiérka žádá o přímé zastoupení skotské vlády při jednáních Velké Británie s
Evropskou unií o vystoupení země z unie
27.6. vláda v parlamentu oznámila, že vyhlášení nového referenda o setrvání země ve
Spojeném království se odkládá o dva roky na dobu po ukončení rozhovorů o
odchodu Velké Británie z EU
SLOVENSKO
7.8.
předseda Slovenské národní strany Andrej Danko ohlásil její odchod z vládní
koalice, nedojde-li k úpravě koaliční smlouvy

15.8.
11.9.

předsedové koaličních stran se dohodli na vypracování dodatku ke koaliční
smlouvě, který uspokojí Slovenskou národní stranu a odvrátí tak ústavní krizi
koaliční strany podepsaly dodatek ke koaliční smlouvě, který umožní další
fungování koaliční vlády

SLOVINSKO
22.10. v prezidentských volbách se za účasti 44,24 % oprávněných voličů nejlépe
umístili Borut Pahor (47,21 %) a Marjan Šarec (24,76 %), kteří postupují do 2.
kola 12.11.; na dalších místech se umístili Romana Tomc (13,68 %), Ljudmila
Novak (7,24 %), Andrej Šiško (2,21 %), Boris Popovič (1,80 %), Maja
Makovec Brenčič (1,74 %), Suzana Lara Krause (0,78 %) a Angelica Likovič
(0,59 %)
12.11. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu opět zvolen Borut PAHOR,
který získal 52,98 % odevzdaných hlasů (inaugurace 23.12.), zatímco Marjan
Šarec 47,02 %; volební účast dosáhla 41,84 % oprávněných voličů
12.12. předsedou Státní rady byl zvolen Alojz KLOVŠCA
SOMALILAND
12.1. na jednání se zástupci vládní i opoziční strany upozornili diplomati z Velké
Británie a Dánska, že jménem Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci
(OCHA) varují před pokusy vlády odložit plánované prezidentské volby za 28.
březen, s poukazem na sucho a hladomor v oblastech Awdal, Maroodijeh a
Gebiley
24.1. poté, co senátor za Somaliland byl zvolen do čela Horní sněmovny somálského
parlamentu, připustil bývalý prezident Abdurahman Sheikh Mohamed Farole,
že by současná vláda Somalilandu mohla být potencionálně považována za
vládu regionálního státu Somálska
6.2.
prezident autonomního státu Khatumo Ali Khalif Galeyr jednal v Džibuti o
mírovém řešení konfliktu svého státu se Somalilandem
17.6. ministr zahraničí Somalilandu Saad Ali Shire a zvláštní vyslanec Khatuma
Sheikh Omar Hassan jednali o politickém řešení územního sporu a spolupráci s
tím, že 10.7. se mají ve městě Burco konat další rozhovory o dokončení a
podpisu mírové smlouvy a následně konference o její realizaci
22.6. ministr zahraničí Saad Ali Shire připustil na konferenci v Londýně, že je
potřeba obnovit jednání se Somálskem o otázkách bezpečnosti, spolupráce a
rozvoje
25.7. prezident Silaanyo jmenoval svou zvláštní pověřenkyni pro rozhovory ze
somálskou vládou Adnu Aadan Ismailovou, která se stane pracovnicí
ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce
2.8.
předseda Poslanecké sněmovny Abdirahman Mohamed Abdullahi „Irro“
odstoupil z funkce, aby mohl za stranu Wadani kandidovat na úřad prezidenta
6.8.
novým předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Bashe Mohamed FARAH,
kterého podpořilo 39 poslanců, zatímco jeho protikandidáta Abdi Rahmana
Talyenleho 38 poslanců; poprvé v historii země tak byl předsedou sněmovny
zvolen kandidát vládnoucí strany
28.8. poté, co vláda Puntlandu zamýšlí vyslat více vojáků do provincie Sanaag, aby
zabránila jejím obyvatelům v účasti na listopadových volbách, které zde chce
organizovat Somaliland, varoval MZV Sa´ad Ali Muse Puntland před
podněcováním kmenových rozbrojů v této oblasti, kterou si obě země nárokují
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dosavadní prezident Ahmed Mohamed Mohamúd „Silaanyo“ vydal dekret,
kterým zakázal vládním úřadům vydávat veřejné finanční prostředky na
prezidentské volby a nařídil státním sdělovacím prostředkům, aby zajišťovaly
férové a rovné mediální krytí kandidátů všech soupeřících politických stran
společná delegace EU, Dánska, Finska, Francie, Nizozemska a Velké Británie
navštívila prezidenta Silaanya, Národní volební komisi a opoziční kandidáty na
úřad prezidenta, aby posoudila přípravu prezidentských voleb, plánovaných na
13.11.
Národní volební komise oznámila, že k prezidentským volbám 13.11. se
registrovalo 704.089 voličů a tři kandidáti: Muse Abdi Bihi ze Stranu míru,
jednoty a rozvoje (Kulmiye), Faisal Ali Waraabe za Stranu pro spravedlnost a
rozvoj (UCID) a Abdirahman Mohamed Abdillahi „Irro“ za stranu Wadani
na schůzce v severosomálském městě Ainabo uzavřeli prezident Silaanyo a
bývalý prezident autonomního státu Khatumo Ali Khalif Galaydh dohodu,
prohlašující oblasti Sool, Sanaag a Cayn, tvořící autonomii Khatuma, za součást
Somalilandu
ve městě Buuhoodle se konaly demonstrace proti dohodě z Ainaba, při níž ji
tradiční kmenový vůdce oblasti Garaad Abdirasaak Garaad „Soofe“ odmítl
jménem všech kmenových náčelníků ze všech tří oblastí Khatuma
ve sporné oblasti Sanaag, kterou si nárokují Somaliland i Puntland, bránili
představitelé puntlandských úřadů somalilandské vládě rozmístit zde volební
urny pro prezidentské volby 13.11.
kandidát vládnoucí strany Muse Bihi Abdi varoval sousední Puntland před
vojenským zasahováním do průběhu prezidentských voleb
prezidentské volby se třemi kandidáty vyhrál za účasti 78,84 % registrovaných
voličů Muse Bihi ABDI se ziskem 55,10 % odevzdaných hlasů (inaugurace
13.12.), zatímco jeho protikandidáti Abdirahman Mohamed Abdillahi „Irro“ a
Faisal Ali Waraabe získali 40,73 %, resp. 4,17 % odevzdaných hlasů
hlavní opoziční strana Wadani přerušila styky s Národní volební komisí (NEC)
s odkazem na údajné volební podvody, zaznamenané při volbách 13.11., kde se
objevily falešné hlasovací lístky; NEC mezitím podle svého předsedy
Abdikadira Omana všechny stížnosti odmítla s tím, že volby byly svobodné a
spravedlivé; následně propukly demonstrace přívrženců opozice
úřadující prezident Silaanyo ocenil prezidentské volby 13.11. jako pokojné a
demokratické
opoziční kandidát Abdirahman Irro oznámil, že jeho strana Wadani obnovila
styky s NEC, aby s ní mohla jednat o údajných volebních podvodech a
nezákonnostech (22.11. svou porážku uznal)
kandidát opoziční strany UCID Faisal Ali Waraabe obvinil další opoziční stranu
Wadani ze sabotáže prezidentských voleb a z podněcování veřejných nepokojů
ještě před zveřejněním jejich výsledků 21.11.
prezident Muse Bihi Abdi nastoupil úřad a jmenoval svou vládu s 23 ministry a
náměstsky (MZV Dr. Sa´ad Ali SHIRE „Naaleeye“)

SOMÁLSKO
7.1.
protože Zákonodárné shromáždění Galmudugu mělo po dvouměsíční přestávce
začít jednat o vyslovení nedůvěry prezidentu Guledovi, nařídil prezident své
gardě, aby zasedání zabránila a jednací místnost místního parlamentu
zablokovala
8.1.
další etapou pokračovaly volby šesti členů Horní sněmovny za Somaliland
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poslanci Sněmovny lidu si za vedení úřadujícího předsedy Osmana Elmi
BOQORE vyslechli kandidátské projevy 10 uchazečů o funkci předsedy;
dalších 11 se přihlásilo na 9.1.
Ahlu Sunna Waljama´a oznámila v Dhuusamarebu svůj záměr vytvořit svůj
vlastní parlament tzv. Centrálního státu s 65 členy, vybranými kmenovými
náčelníky z oblasti Galgaduud; jeho předsedou se má stát Sha´ir Sheekow
MOHAMED a vzápětí po jeho ustavení bude vytvořen i kabinet ministrů
hlasy 54 z 59 přítomných poslanců vyslovilo Zákonodárné shromáždění
Galmudugu nedůvěru prezidentovi Abdikarimu Husseinu Guledovi
v reakce na rozhodnutí poslanců, které prohlásil za ilegální, vyhlásil prezident
Galmudugu Guled ve státě výjimečný stav od 11.1.
251 z přítomných 259 poslanců Sněmovny lidu (Golaha Shacabka) zvolilo
jejím předsedou prof. Mohameda Sheikha Osmana JAWARI-ho, který obdržel
141 hlas; na další místech se umístili Abdirashid Mohamed Hidig s 89 hlasy,
Abdifitah Ibraahim Geesey se 19 hlasy a Idris Abdi Dakhtar se 2 hlasy
Sněmovna lidu zvolila prvním místopředsedou Abdiweli Sheikha Ibraahima
MUUDEEY-e, zatímco druhým místopředsedou se znovu stal Mahad Abdalle
AWAD
mezinárodní komunita vedená OSN a AU vyzvala k ukončení ústavní krize v
Galmudugu a k navázání dialogu mezi poslanci a prezidentem; o den později ji
v tom podpořili na zasedání v Adaadu jednající místní náčelníci a učenci poté,
co poslanci 13.1. ustavili výbor pro přípravu voleb nového prezidenta
jednání Národního fóra vedení o současné politické situaci v Galmudugu,
přípravě prezidentské volby a bezpečnostní situaci v zemi
v Mogadišu byly obnoveny volby senátorů za Somaliland, v nichž se deset
kandidátů ucházelo o tři mandáty; zbývá zvolit dva poslední senátory
Horní sněmovna stanovila, že její předseda a dva místopředsedové budou
zvoleni 22.1.
předsedou Horní sněmovny (Aqalka Sare) byl v 1. kole zvolen Abdi Hashi
ABDULLAHI, pro kterého hlasovalo 43 z 52 přítomných senátorů, zatímco 8
hlasů dostal Mustafa Mohamed Qodah; prvním místopředsedou byl ve 3. kole
ze 7 kandidátů zvolen Abshir Mohamed Ahmed BUKHAARI, který dostal 30
hlasů, zatímco Ahmed Abdi Dhuhulow Dhagdheer 22 hlasy; druhým
místopředsedou byl ze 7 kandidátů zvolen Mowliid Hussein GUHAAD, který
těsně porazil Abdikafi Mohameda Hassana
předsedové obou komor parlamentu jednali o zabezpečení prezidentských voleb
a ustavení společné zvláštní komise, která bude volební proces organizovat a
dohlížet na jeho řádný průběh
Parlament zvolil Komisi pro prezidentské volby, v níž je 10 poslanců
Sněmovny lidu a 6 senátorů za Horní sněmovnu; dalším členem komise bude
její předseda, kterého zvolí parlament
poté, co senátor za Somaliland byl zvolen do čela Horní sněmovny somálského
parlamentu, připustil bývalý somalilandský prezident Abdurahman Sheikh
Mohamed Farole, že by současná vláda Somalilandu mohla být potencionálně
považována za vládu regionálního státu Somálska
parlament zvolil předsedou Komise pro prezidentské volby Dr. Abdurahmana
Dualeha BEILEH-a
po konzultaci s nově ustaveným parlamentem stanovila nová zvláštní Komise
pro prezidentské volby jejich termín na 8.2. s tím, že kandidáti se musí
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registrovat do 29.1.; odklad je motivován požadavkem mezinárodní komunity
na důvěryhodnost volebního procesu
prezident Mohamud se sešel ze 180 členy obou komor federálního parlamentu,
kteří mu předběžně slíbili svou podporu v nadcházející prezidentských volbách,
aby je seznámil se svými plány pro nové funkční období
předseda Sněmovny lidu Jawari jmenoval devět prominentních osobností do
tzv. Komise volební integrity, odpovědné parlamentní Komisi pro parlamentní
volby, aby dohlédli na integritu prezidentských voleb 8.2.
prominentní tradiční kmenoví náčelníci vyzvali poslance a senátory k
opětovnému zvolení Hassana Sheikha Mohamuda prezidentem ve volbách 8.2.
premiér Sharmarke, který se uchází o funkci prezidenta, napadl sousední země
ze zasahování a nezákonného ovlivňování procesu prezidentských volebního
Mezinárodní soudní dvůr rozhodl o zahájení řízení ve věci teritoriálního sporu
Somálska s Keňou o průběh námořní hranice
v Kismaayu proběhla opakovaná volba na poslední mandát Sněmovny lidu za
Jubaland, v níž byl znovu 40 hlasy ze 43 volitelů zvolen Abdullahi Mohamed
Aden Sha´ir, jehož volbu v původním hlasování zrušila arbitrážní komise pro
podezření z volebních podvodů; i opakovaná volba však byla ostatními
kandidáty napadena jako nezákonná a byla částečně bojkotována jak voliteli,
tak kandidáty
prezident autonomního státu Khatumo Ali Khalif Galeyr jednal v Džibuti o
mírovém řešení konfliktu svého státu se Somalilandem
v 1. kole prezidentských voleb, kterých se zúčastnilo 328 ze 329 členů
parlamentu (1 omluven pro nemoc), získali nejvíce hlasů kandidáti Hassan
Sheikh Mohamud (88), Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmaajo“ (72),
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (49) a Omar Abdirashid Ali Sharmarke (37), kteří
postoupili do 2. kola; na dalších místech se umístili kandidáti Abdikadir Osoble
Ali (25 hlasů), Saed Abdullahi Dani (18 hlasů), Abdullahi Ali Ahmed „Cadow“
(14 hlasů), Abdirahman Abdishakur Warsame (9 hlasů), Abdinasir Mohamed
Abdulle (6 hlasů), Ali Hagi Warsame (3 hlasy), Mohamed Ahmed Noor
„Tarsan“ (2 hlasy), Haji Mohamed Yasin Ismail (2 hlasy), Jibril Ibrahim
Abdulle (1 hlas), Mohamed Ahmed Jabarti (1 hlas), Saed Issa Mohamud (1
hlas), Ahmed Mohamed Abdi (žádný hlas), Mohamed Abdirizak (žádný hlas),
Mohamed Ali Ameeriko (žádný hlas), Abdullahi Elmoge Hersi (žádný hlas),
Bashir Rage Shirar (žádný hlas) a Mohamud Mohamed Uluso (žádný hlas). Z
původně registrovaných kandidátů stáhli svou kandidaturu Abdullahi Ali
Hassan (4.2.), Abdirahman Sheikh Mohamed Farole (7.2.) a Zakariye Mohamed
Haji Abdi (8.2.)
ve 2. kole, před kterým odstoupil z voleb Omar Abdirashid Ali Sharmarke,
získal 184 hlasů Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmaajo“, 97 hlasů Hasan
Sheikh Mohamud a 46 hlasů Sheikh Sharif Sheikh Ahmed 46 hlasů; poté, co
před 3. kolem odstoupil z voleb dosavadní prezident Hassan Sheikh Mohamud,
byl novým prezidentem vyhlášen Mohamed Abdullahi MOHAMED
„Farmaajo“ (ústavní slib složil vzápětí)
prezidentská kancelář oznámila, že inaugurace nového prezidenta se bude konat
22.2.
generální auditor Dr. Nur Jimale Farah označil dohodu o zřízení vojenské
základny SAE ve městě Berbera na území secesionistického Somalilandu,
kterou 12.2. poměrem hlasů 144:2 při dvou abstencích schválil parlament této
odtržené oblasti, za zkorumpovanou, ilegální a protiústavní
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odcházející prezident Hassan Sheikh Mohamud formálně předal nově zvolené
hlavě státu Mohamedu Abdullahi Mohamedu „Farmaajo“ agendu úřadu
prezidenta republiky
prezident autonomního státu Khatumo Galayr se po návratu z Džibuti do
hlavního města Las Anod vyslovil skepticky o připravenosti Somalilandu jednat
s jeho vládou o řešení vzájemných sporů
prezident státu HirShabelle jmenoval novým guvernérem Středního Shabelle
Ahmeda Meyre MAKARAAN-a; o den později pak 23 ministrů a 6 státních
ministrů své vlády
více než 60 poslanců regionálního parlamentu podalo návrh na vyslovení
nedůvěry prezidentu státu HirShabelle Alimu Abdullahi Osoblemu, který měl
opomenout konzultovat parlament, když jmenoval svou vládu
za účasti zástupců 124 států se konala inaugurace nového prezidenta
Mohameda, který se mj. vyslovil pro pokračování Tureckem
zprostředkovaných rozhovorů své vlády se Somalilandem o jeho zapojení do
somálské federace
prezident navrhl na úřad předsedy vlády Hassana Aliho Kheyreho
při své návštěvě Saúdské Arábie požádal nový prezident Mohamed
saúdskoarabského krále, aby jeho vláda přesvědčila vládu SAE, aby nezřizovala
svou vojenskou základnu v odtrženém Somalilandu bez souhlasu
mezinárodně uznávané vlády v Mogadišu
odvolávaje se na zdravotní důvody odstoupil z úřadu prezident regionálního
státu Galmudug Abdikarim Hussein Guled, který nedávno podstoupil léčení
srdečních potíží v Indii
poslanci regionálního parlamentu státu Puntland navrhli vyslovení nedůvěry
prezidenti Abdiweli Mohamedu Gaasovi, který podle nic odpovídá za
neuspokojivou bezpečnostní situaci ve městech Bossaso, Galkayo a Garowe,
ohrožovaných útoky islamistů
prezident Mohamed vyhlásil dlouhodobé sucho, jehož následkem čelí hladu 2,9
milionu obyvatel země, za národní katastrofu a požádal mezinárodní
společenství p urychlenou pomoc
na zahájení 1. zasedání nového parlamentu byl jednomyslně všemi 231 hlasy
přítomných poslanců schválen nový předseda vlády Hassan Ali KHEYRE, který
vzápětí složil slib do rukou prezidenta
ceremoniál předání funkce předsedy vlády se uskutečnil v budově parlamentu
za účasti obou premiérů, dosavadního Omara Rashida Ali Sharmarkeho a
nastupujícího Hassana Ali Kheyreho; vláda bude působit ve stávajícím složení
do schválení nových ministrů
předseda regionálního parlamentu státu HirShabelle Sheikh Osman Barre
oznámil ukončení sporu s prezidentem Osoblem o složení vlády poté, co
poslanci slíbili stáhnout svou žádost o hlasování o vyslovení nedůvěry
prezidentovi
slib složil 276. člen Sněmovny lidu, bývalý prezident Hassan Sheikh Mohamud,
který se dle ústavy stal doživotním poslancem federálního parlamentu
přes oznámení svého předsedy, počet poslanců zákonodárného sboru
HirShabelle, kteří podepsali návrh na vyslovení nedůvěry prezidentu Osoblemu,
neustále roste každým dnem, kterým prezident odmítá vyměnit kontroverzní
členy svého kabinetu

11.3.

velkou většinou 71 hlasů z celkových 83 členů schválil regionální parlament
státu HirShabelle složení rady ministrů, předložené státním prezidentem
Osoblem; 13 poslanců abstenovalo
13.3. vrchní velitel Somálské národní armády generálmajor Mohamed Ahmed odmítl
tvrzení médií, že se vzdal své funkce
15.3. prezident tzv. Centrálního státu ovládaného ASWJ Sheikh Ahmed Shakir jednal
s novým somálským prezidentem o spolupráci v boji s al-Šabábem, ale potvrdil
odpor své vlády proti přímému jednání s orgány státu Galmudug
16.3. prezident Prozatímní správy Jihozápadu Adan svolal regionální Poslaneckou
sněmovnu, která má mj. jednat i o schopnosti místní vlády vyrovnat se s
hladomorem a bezpečnostní situací
21.3. premiér Kheyre oznámil složení své vlády s 26 ministry, kteří podléhají
schválení parlamentu (MZV Yusuf-Garaad OMAR)
24.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2346 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSOM do 16.6.2017
24.3. 105 poslanců Sněmovny lidu podepsalo petici premiérovi, aby předložil nový
seznam ministrů, protože stávající např. neodpovídá dohodnuté formuli 4.5 o
zastoupení jednotlivých kmenů; 25.3. petici podpořil i předseda Sněmovny
Jawari
25.3. poté, co předseda Volební komise Galmudugu Mohamed Hassan Gelle stanovil
termín voleb nového prezidenta na 29.3., projednal místní parlament změnu
termínu na 10.4., i když předseda federální vlády Kheyre požádal o odložení o
45 dní
26.3. prezident Jihozápadního státu Sharif Hassan Sheikh Adan pohrozil, že jmenuje
svého vlastního předsedu vlády (prvního na úrovni členského státu) jestliže
federální parlament potvrdí vládu premiéra Kheyreho
29.3. Sněmovna lidu federálního parlamentu vyslovila velkou většinou (224:15)
důvěru nové vládě, která se vzápětí ujala své funkce
30.3. prezident státu HirShabelle nárokuje pro svůj stát okresy Karan a Huriwaa
hlavního města, která dosud spravují úřady oblasti Banadir
6.4.
nový prezident Mohamed vyhlásil válku milicím al-Šabáb, jejichž příslušníkům
udělil současně amnestii, vzdají-li se do 60 dní; v souvislosti s tím rovněž
provedl strukturální reformy ve vedení bezpečnostních sil země – novým
vrchním velitelem Somálské národní armády jmenoval generála Mohameda
Ahmeda JIMALE „Irfida“, vrchním velitelem policie generála Abdihakima
Dahira SAED-a a
velitelem rozvědky (NISA) Abdullahi Mohameda Ali
SANBALOOLSHE-ho
6.4.
novým starostou Mogadiša a guvernérem přilehlé oblasti Banadir byl
prezidentem jmenován Thabit Mohamed ABDI, úřad nastoupil 16.4.
7.4.
vedení milicí al-Šabáb odmítlo vyhlášení války i amnestii
7.4.
volební komise Galmudugu uzavřela registraci kandidátů pro prezidentské
volby, které proběhnou 10.4. (registrováni byli tři kandidáti: Ahmed Du´ale
Haaf, Abdikadir Shirwa´ a Ahmed Sharif)
8.4.
ministr vnitra federální vlády se dohodl se zástupci administrativy státu
Galmudug na odložení termínu volby nového prezidenta na 30.4.
9.4.
Ahlu Sunna Waljama´a ústy svého mluvčího Mursala Yusufa Mohameda
Hafowa přivítala odložení voleb prezidenta Galmudugu a přislíbila spoluúčast
při vytváření společné a výhradní administrativy státu; slíbila znovu obsadit
města v okrese El-Bur obsazená milicemi al-Šabáb poté, co se z nich stáhly
etiopské jednotky
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v Mogadišu byly zahájeny přímé rozhovory mezi správou Galmudugu, vedenou
úřadujícím prezidentem Mohamedem Hashi Arabeyem, a Ahlu Sunna Waljama
´a, vedené prezidentem tzv. Centrálního státu Sheikhem Ahmedem Shakirem;
do 17.4. mají jednat o spojení obou administrativ tohoto federálního státu po
abdikaci jeho dosavadního prezidenta Guleda
v Mogadišu se sešli prezidenti Jihozápadního státu a HirShabelle a
viceprezident Galmudugu, aby s federální vládou zahájili jednání o organizaci
justičních orgánů, otázkách bezpečnosti, posilování vzájemných vztahů a styků
s ústřední vládou
první konference nového prezidenta Mohameda s prezidenty všech regionálních
států v Mogadišu se zaměřila na spolupráci států s orgány federace, bezpečnost
a přípravu konference o budoucnosti Somálska, která se v květnu uskuteční v
Londýně
na závěr dvoudenních konzultací mezi federální vládou a federálními státy
došlo k dohodě o vytvoření Rady národní bezpečnosti, která bude pod vedením
prezidenta Mohameda koordinovat záležitosti bezpečnosti a budování
federálního státu; obdobně byl dohodnut koordinovaný postup států v boji s
korupcí a suchem
na rozhovorech mezi zástupci správ státu Galmudug a tzv. Centrálního státu
kontrolovaného ASWJ jmenoval předseda federální vlády Kheyre ze zástupců
obou entit i federální vlády zvláštní komisi k referendu o spojení obou správ
zahájena druhá fáze jednání zástupců státu Galmudug a hnutí Ahlu Sunna
Waljama´a o sloučení správ centrálního Somálska, v nichž však ASWJ
stanovila nesplnitelné podmínky pro dohodu
prezident Mohamed uvedl do funkcí své čtyři zástupce pro oblast Banadir a
hlavního města Mogadišo: generální tajemnici administrativy Subeydu
Mohamed MUKHTAR-ovou, zástupkyni guvernéra oblasti pro řízení a finance
Maluku Dheere Sheikh ABDULKADIR-ovou, zástupce guvernéra oblasti pro
veřejné práce Adena Sheikh ALI-ho a zástupce guvernéra oblasti pro sociální
služby Abdullahi Hajji ERIG-a; asistentem guvernéra oblasti pro bezpečnostní
a politické záležitosti se stal Swalah Sheikh MOHAMED
neúspěchem skončily federální vládou zprostředkované rozhovory mezi ASWJ
a správou Galmudugu, když se obě strany nesešly na závěrečném zasedání;
prezidentských voleb v Galmudugu 30.4. se tedy kandidát ASWJ nezúčastní
federální vláda vydala prohlášení k neúspěšnému jednání mezi ASWJ a správou
Galmudugu, které hovoří o dohodě obou stran na vzájemných rozdílech a
posouzení politických a dalších názorů, jakož o záměru pokračovat v jednání po
zvolení nového galmuduckého prezidenta
prezident tzv. Centrálního státu Dr. Sheikh Mahamed Shaakir Ali Hassan vydal
prohlášení k neúspěšným rozhovorům se správou Galmudugu, kterou sice
prohlásil za ilegální, ale vyslovil podporu snahám mezinárodního společenství v
boji proti teroristům z al-Šabábu a proti suchu
předseda Volební komise Galmudugu oficiálně oznámil odložení
prezidentských voleb na 3.5. (kandidáty zůstávají Ahmed Du´alle Geelleh
„Haaf“, Ahmed Sharif Ali Hilowle a prof. Ali Abdulkadir Ahmed Shirwa´)
Státní shromáždění Galmudugu zvolilo ve 2. kole novým prezidentem Ahmeda
Du´alle GEELLEH-a „Haaf“, který získal 53 hlasů z 89 možných, zatímco
Ahmed Sharif Ali Hilowle 35 hlasů; třetí kandidát prof. Ali Abdulkadir Ahmed
Shirwa´ byl vyřazen v 1. kole
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předseda vlády Kheyre odvolal generálního auditora Nura Faraha Jimaleho,
jehož ochranka 3.5. nedopatřením zastřelila ministra veřejných prací a
rekonstrukce Abbase Abdullahi Sheikha Sirajiho
na setkání somálského prezidenta a etiopského premiéra v Addis Abebě došlo k
dohodě o zřízení společné komise, která se bude zabývat sporem Somálska a
Etiopie o využití zdrojů řeky Shabelle
v Londýně se za účasti mj. Velké Británie, OSN, USA, EU, Keni, Ugandy,
Etiopie, Turecka, Německa, Egypta, Nizozemska a Kataru konala již třetí
mezinárodní konference o humanitární a obranné pomoci Somálsku; na její
závěr podepsala somálská vláda dohodu o spolupráci mezinárodního
společenství na výstavbě a výcviku ozbrojených sil a vyzvala OSN k ukončení
zbrojního embarga
zahájeny konzultace ministra ústavních záležitostí Abdirahmana Hoshe Jibrila s
právními, vědeckými a náboženskými specialisty o revizi prozatímní ústavy,
která by měla být v r,. 2019 nahrazena definitivní ústavou
Fórum 88 protivládních poslanců federálního parlamentu bylo ustaveno v
Nairobi, aby kritizovalo vládu premiéra Kheyreho; do čela tzv. Fóra „Madasha
Horusocod“, kterému prý vyslovilo podporu více než 100 poslanců, byl zvolen
známý opoziční politik Abdirashid Mahamed Xiddig
Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí federální volební komise FIEIT o odejmutí
mandátu 11 poslancům na základě rozhodnutí arbitrážní komise IEDRM ze
14.12.2016 a potvrdil toto rozhodnutí IEDRM v osmi případech z 11, kde
nařídil opakování voleb; ve zbývajících třech případech odejmutý mandát
poslancům vrátil
guvernér oblasti Banadir a starosta Mogadiša Thabit Abdi Mohamed jmenoval
15 nových okresních komisařů pro oblast Banadir, z toho 5 žen; je to nejvyšší
počet žen jmenovaných do takové funkce od r. 1960, kdy země získala
nezávislost
v Adadu byl uveden do úřadu nový prezident Galmudugu Ahmed Du´alle
Geelleh „Haaf“
RB OSN přijala rezoluci č. 2355 (2017) o prodloužení souhlasu s umístěním
mise AU AMISOM na území Somálska do 31.8.2017
prezidenti Galmudugu a Puntlandu, Ahmed Du´alle „Haaf“ a Abdiweli „Gaas“,
podepsali novou dohodu o míru mezi oběma státy, která má ukončit vojenský
konflikt o spornou hranici kolem města Galkayo; předcházející taková dohoda
však nebyla naplněna
ministerstvo ústavních a federálních záležitostí a federální vláda schválily
ustavení nejvyšších orgánů soudní moci ve státu HirShabelle
prezident státu HirShabelle odvolal guvernéra oblasti Hiiraan Jeyte Ali Osmana
a novým guvernérem jmenoval Omara Adana IBRAHIM-a „Deeqowa“
v Galkayu byly zahájeny přímé mírové rozhovory mezi státy Puntland a
Galmudug o řešení vzájemných sporů, na nichž se podílejí představitelé obou
administrativ, kmenových starších, politiků i občanské společnosti
místopředseda vlády Mahdi Ahmed Guled zahájil v Mogadišu pětidenní
konferenci o rozvoji strategie smíření, která má pomoci sjednotit zemi;
konference se zúčastní zástupci federální vlády, regionálních států, menšin,
občanské společnosti, akademiků a tradičních a náboženských vůdců
RB OSN schválila rezoluci č. 2358 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSOM do 31.3.2018

17.6.

ministr zahraničí Somalilandu Saad Ali Shire a zvláštní vyslanec Khatuma
Sheikh Omar Hassan jednali o politickém řešení územního sporu a spolupráci s
tím, že 10.7. se mají ve městě Burco konat další rozhovory o dokončení a
podpisu mírové smlouvy a následně konference o její realizaci
21.6. novou smlouvu o uspořádání kontroly nad městem Galkayo podepsali v tomto
městě představitelé států Puntland a Galmudug na závěr rozhovorů,
zprostředkovaných federální vládou
23.6. prezident státu HirShabelle jmenoval novým guvernérem oblasti Střední
Shabelle Ahmeda Meyre MAKARAAN-a
1.7.
na oslavách 57. výročí vyhlášení nezávislosti v r. 1960 vyzval prezident k
novým rozhovorům o sjednocení s odtrženeckým Somalilandem
10.7. v hlavním městě Jihozápadního státu Baidoa bylo zahájeno jednání expertů o
revizi federální ústavy pod vedením ministra ústavních záležitostí Abdirahmána
Hoshe Jibrila, s představiteli Jihozápadního státu; nové znění ústavy bude
předloženo ke schválení v referendu v r. 2019
11.-12.7. v Nairobi se konala konference arabských a afrických expertů s ústřední
somálskou volební komisí FIEIT o přípravě všeobecných a přímých voleb v r.
2020 na bázi zásady „jeden člověk, jeden hlas“
17.7. na letišti v Galkayu byly za účasti viceprezidentů států Galmudug a Puntland
rozmístěny mírové jednotky složené s příslušníků ozbrojených sil obou států a
Libye, které mají v duchu smlouvy z 21.6. zajistit bezpečnost ve městě i celé
oblasti Mudug
18.7. Poslanecká sněmovna státu Puntland vyslovila poměrem hlasů 47:9 při jedné
abstenci nedůvěru vládě, kterou prezident Gaas následně odvolal; má 21 dní na
nominování nových členů vlády
18.7. ministr ústavních záležitosti Jibril zahájil oficiální konzultace o změnách
stávající ústavy s představiteli somálské diaspory
22.7. federální parlament začal projednávat doplnění osm mandátů, které v květnu
anuloval Nejvyšší soud a zbavil poslaneckého mandátu tyto poslance
Sněmovny lidu: Abdullahi Mohamed Adan, Mohamed Said Abdullahi,
Mohamed Ahmed Abdtidoon, Nadif Adan Isaaq, Sheikh Abu Muna Khalif,
Abdalaziz Saláh Armaan, Sharmarke Garaad Saleeban Buraale a Samra Ibrahim
Umar
24.7. prezident Ali Abdullah Osoble jmenoval členy soudu státu HirShabelle a 25.7.
se spolu s guvernérem oblasti Hiran Omarem Adenem Deeqowem zúčastnil
inaugurace soudců všech odvolacích a nižších soudů tohoto státu
30.7. oznámeno složení nové vlády Jihozápadního státu se 24 ministry a 24 zástupci
ministrů, které do funkcí jmenoval po konzultacích z 28.7. státní prezident
Sheikh Hassan Aden
2.8.
parlament autonomního státu Khatumo odvolal viceprezidenta Abdallu Ali
Heybeho
3.8.
khatumský parlament sesadil prezidenta tohoto autonomního státu Dr. Aliho
Khalifa Galaydha, jakož i svého předsedu
3.8.
federální vláda jmenovala novým generálním auditorem Mohameda ALI-ho
„Afgoye“
4.8.
v Mogadišu byl teroristy z al-Šabábu zastřelen guvernér oblasti Galgadud
Mohamed Ali Dahir Elmi
5.8.
prozatímním prezidentem autonomního Státu Khatumo byl vyhlášen bývalý
viceprezident Abdalla Mohamud Ali HAYBE „Cagalule“
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Nezávislá národní volební komise oznámila, že je připravena uspořádat volby
na konci roku 2021 a požádala vládu o zpracování harmonogramu
prezident státu HirShabelle schválil vytvoření čtyř nových okresů v oblasti
Hiran: Buurweyn, Moqokori, Ferfeer a Buq-Aqable
jak oznámil její předseda Ahmed Ali Hashi, 61 ze 63 přítomných poslanců
Poslanecké sněmovny státu Puntland podpořilo novou vládu prezidenta
Abdiweli Ali Gaase
v reakci na návrh skupiny 45 poslanců zákonodárného sboru státu HirShabelle
na sesazení prezidenta Osobleho a volbu jeho nástupce odstoupilo 13 ministrů
vlády tohoto federálního státu, kteří prezidenta obviňují z nekompetence
bývalý zástupce vůdce al-Šabábu Sheikh Mukhtar Robow Ali Abu Mansoor se
vzdal vládním silám
poměrem hlasů 68:6 při 2 abstencích vyslovilo 76 přítomných členů parlamentu
státu HirShabelle nedůvěru jeho prezidentovi Ali Abdullahi Osoblemu poté, co
mu jeho dlouhodobou nepřítomnost v regionu a nedostatečné plnění povinnosti
vytknuly vláda státu i somálský federální prezident; do zvolení jeho nástupce
bude jeho pravomoci vykonávat viceprezident Ali Abdullahi HUSSEIN
„Guudlaawe“
sesazený prezident státu HirShabelle Osoble, který své odvolání odmítá jako
nezákonné, se setkal s federálním ministrem vnitra a federálních otázek, aby s
ním řešil vnitropolitickou krizi ve státě a zásah federální vlády ve sporu s
politiky ovládajícími hlavní město Jowhar; současně požádal Nejvyšší soud a
generálního prokurátora o zákrok při ochraně ústavnosti a spravedlnosti v
HirShabelle
sesazený prezident státu HirShabelle vydal dekret o rozdělení Hiranu na dvě
oblasti – HORNÍ SHABELLE (Gobolka Shabeelaha Sare), sestávající z okresů
Buula-Burde, Moqokori, Jalalaqsi, Buq-Aqable a Buurweyn s hlavním městem
Buula-Burde), a HIRAN (Gobolka Hiiraan), tvořenou okresy Beledweyne,
Feerfeer, Matabaan, Farlibaax, Ceel-Cali, Halgan a Maxaas s hlavním městem
Beledweyne; současně vyzval k uspořádání referenda k tomuto opatření
známý hiranský kmenový vůdce Ugaas Hassan Ulias Khalif Ugaas Rooble
vyzval politiky a intelektuály z kmene Hawadle (Hawo), aby se zúčastnili
konference v hlavním městě Hiranu Beledweyne, kterou tam svolal na
21.12.2017 poté, co ve státě HirShabelle vypukla sesazením prezidenta
Osobleho vnitropolitická krize
o řešení vnitropolitické krize v hl. městě státu HirShabelle Jowharu jednali v
Mogadišu s představiteli federální vlády a parlamentu státní prezident Osoble a
předseda regionálního parlamentu Barre Mahamed
po jednání s prezidentem Osoblem potvrdil federální ministr vnitra, federálních
záležitostí a usmíření Abdi Farah Saed „Juha“, že jeho odvolání parlamentem
státu HirShabelle bylo zákonné, a vyzval k volbě jeho nástupce do 30 dní od
sesazení 14.8.
prezident Galmudugu Ahmed Du´ale Geelleh „Haaf“ oznámil složení své
vlády, sestávající z 22 ministrů, 5 státních ministrů a 22 náměstků ministrů
premiér Kheyre jmenoval novým ministrem veřejných prací a rekonstrukce Ing.
Saadiqa Abdullahi ABDI-ho, jehož předchůdce Abbase Sirajiho zabila
ochranka generálního auditora nešťastnou náhodou 3.5.
při příležitosti instalace nové vlády Galmudugu informoval vyjednavač dohody
mezi správou Galmudugu a tzv. Centrálního státu pod vedením Ahlu Sunna
Waljama´a Mohamed Nur Galal o postupu jednání o spojení obou
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administrativ, která jeho prostřednictvím vedou prezidenti obou entit, Ahmed
Du´ale Geelleh a Sheikh Mohamed Shaakir; oba se zatím dohodli na
vzájemných osobních návštěvách ve svých sídlech s tím, že hlavním městem
spojených administrativ bude hlavní město oblasti Galgadud Dhusamareb,
zatímco prozatímní sídlo správy Galmudugu Adaado bude sídlem parlamentu
galmuducký parlament schválil poměrem hlasů 52:5 při jedné abstenci složení
nové státní vlády
tradiční stařešinové kmene Hawadle, sídlící na území oblasti Hiran, kteří od
samého počátku odmítají vytvoření společného státu Hiranu a Středního
Shabelle, vydali v Beledweyne 24.8. prohlášení, kterým formálně vyhlásili
nezávislý HIIRAANLAND a prezidentu a předsedovi federální vlády navrhli
řešení krize vlády v HirShabelle cestou zřízení dvou oblastí na území Hiranu,
které by vytvořily samostatný federální stát; rozhodnutí kmenových vůdců,
kterým předsedal král a nejvyšší náčelník kmene Hawadle Ugaas Hassan Ugaas
Khalif Ugaas Roble, vstoupilo v platnost 27.8.
poté, co vláda Puntlandu zamýšlí vyslat více vojáků do provincie Sanaag, aby
zabránila jejím obyvatelům v účasti na listopadových volbách, které zde chce
organizovat Somaliland, varoval somalilandský MZV Sa´ad Ali Muse Puntland
před podněcováním kmenových rozbrojů v této oblasti, kterou si obě země
nárokují
parlament státu Hirshabelle ustavil ze svých řad dočasnou volební komisi s 8
členy, která připraví volby nového prezidenta (předsedou komise je poslanec
Mohamud Hüssein YUSUF); 31.8. komise oznámila, že volba proběhne 12.9.
RB OSN přijala rezoluci č. 2372 (2017), kterou prodlužuje mandát mise AU
AMISOM do 31.5.2018 se současným snížením stavu uniformovaného
personálu na nejvýše 21 626 osob do 31.12.2017
v hlavním městě oblasti Hiran Beledweyne zvolili kmenoví náčelníci z této
oblasti prezidentem Správy státu Hiiraan sesazeného prezidenta státu
HirShabelle Aliho Abdullahi OSOBLE-ho; aktu byl přítomen i hiranský
guvernér Omar Aden Ibrahim „Baadiyow“
poslanec parlamentu autonomního státu Khatumo Ali Muse Jama oznámil, že
se jeho vládě podařilo ve spolupráci s tradičními kmenovými vůdci dohodnout
příměří v okolí města Erigavo na hranicích oblasti Sanaag a Nugaal, kde se
střetly milice dvou kmenů
předseda Rady kmenových stařešinů klanu Hawiye Mohamed Hassan Haad
vyzval k veřejné podpoře federální vlády a prezidenta Farmaaja a varoval před
spiknutím proti vládě, které by mohlo uvrhnout zemi opět do krvavého
konfliktu; reagoval tak na obvinění federální vlády, že koncem srpna vydala
velitele ogadenské osvobozenecké fronty ONLF Abdikarina Sheikha Museho
„Qalbi Dhagaha“ úřadům Etiopie, ze které uprchl
v Galkayu se sešli viceprezidenti Puntlandu a Galmudugu, Abdihakim Hajji
Omar „Amey“ a Mohamed Abdi Hashi, aby jednali o stabilizaci oblasti Mudug,
kde trvají kmenové nepokoje a o jehož jižní část se oba státy přou (rozhovory
zahájeny 5.9.)
předseda Nejvyššího soudu Ibrahim Idle Suleyman odvolal 18 soudců nižších
soudů působících v Mogadišu, kritizovaných veřejností za zkorumpovanost a
nepotismus v soudní soustavě země
zahraniční partneři (OSN, AU, EU, IGAD, Etiopie, Itálie, Švédsko, USA a
Británie) vyslovili svůj zájem o situaci ve státu HirShabelle po odvolání
prezidenta Osobleho z funkce a o snahy o vytvoření nového státu v oblasti

Hiran, které odsuzují jako jednostranné, nezákonné a odporující procesu
stabilizace parlamentního systému v zemi
6.9.
vláda potvrdila svůj souhlas s vydáním prominentního ogadenského rebela
Museho, jako teroristy ohrožujícího mír v oblasti, do Etiopie
8.9.
v Beledweyne se začali shromažďovat členové regionální správy, aby vybrali
delegáty ustavující konference, guvernéra oblasti Hiran a prezidenta Státu
Hiiraan
9.9.
rozhovory viceprezidentů Galmudugu a Puntlandu ukončeny dohodou na
vytvoření společného výboru, který bude monitorovat plnění dohodnutých
opatření kolem situace v Galkayu
9.9.
opoziční poslanci připravili podnět k odvolání vlády premiéra Kheyreho
podepsaný 50 zákonodárci a předali jej předsedovi Poslanecké sněmovny
10.9. sešel se parlament státu HirShabelle, aby projednal a schválil návrh na odložení
prezidentských voleb z 12.9. o čtyři dny, které navrhuje volební komise; volby
přeloženy na 16.9.
16.9. ve 2. kole byl novým prezidentem HirShabelle zvolen Dr. Mohamed Abdi
WAARE, který získal 74 hlasů a porazil tak Dr. Dahira Abdulle Awaleho se 23
hlasy (slib složil 16.9.); v 1. kole získali oba účastníci 2. kola podporu 44, resp.
20 poslanců regionálního parlamentu, zatímco ostatních šest kandidátů (Abdi
Farah Laqanyo, Abdinasir Haji Shirwa Mohamed, Abdilkadir Ali Nuur, Yusuf
Mohamud Hagar „Dabageed“, Mohamed Arrush Diirow a Abdirahman Hassan
Adow) bylo vyřazeno
19.9. nově zvolený prezident státu HirShabelle Waare odvolal dosavadního guvernéra
oblasti Hiran Omara Aden Ibrahima Baadiyowa, přičemž jeho nástupcem byl
vzápětí jmenován jeho předchůdce v úřadě Ali Jeyte OSMAN; tento krok ještě
zvýšil napětí v oblasti, jejíž představitelé nebyli před touto nominací
konzultováni
21.9. vláda odsoudila tři federální státy – Puntland, HirShabelle a Galmudug – že
přerušily styky s Katarem a ve sporu mezi ním a koalicí arabských států
vedenou Saúdskou Arábií se postavily na stranu koalice, ačkoliv federální vláda
zastává ve sporu přísnou neutralitu a jedině ona je zmocněna k zahraniční
politice země
21.-22.9.
ministerstvo ústavních záležitostí uspořádalo v Mogadišu 2. setkání se
zástupci pěti federálních států a Regionální správy Banadiru, na jehož programu
byla zejména příprava Národního ústavodárného shromáždění, které se
k otázkám revize ústavy sejde 8.-10.10. a zahájí celonárodní kampaň prací na
revizi federální ústavy země
26.9. prezident státu Galmudug Ahmed Dualle Geelle „Haaf“ nařídil domácí vězení
svému viceprezidentu Mohamedu Hashi Abdi „Arabeyovi“ a předsedovi
místního parlamentu Ali Ga´al Asirovi, kteří se veřejně ohradili proti jeho
jednostranné podpoře saúdskoarabské koalice ve sporu s Katarem, v němž
federální vláda zastává neutrální postoj
26.9. Shromáždění Galmudugu odhlasovalo sesazení prezidenta Ahmeda Dualle
Geelleho „Haafa“ , protože se postavil proti federální vládě a v rozporu s jejím
stanoviskem podpořil Saúdskou Arábii v jejím sporu s Katarem
26.9. 39 poslanců regionálního parlamentu Galmudugu podepsalo petici za odvolání
svého předsedy Ali Ga´al Asira, který se postavil proti prezidentu Geellemu;
oznámil to první místopředseda parlamentu Hareed Ali Hareed
27.9. delegace federálních zákonodárců, vedená prvním místopředsedou Senátu
Abshirem Bukharim, přijela do administrativního centra státu Galmudug,
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Adada, aby zprostředkovala ve vnitropolitické krizi mezi vedoucími
představiteli tohoto státu o pozici v saúdsko-katarském konfliktu
představitelé členských států Puntland, Jubaland, Jihozápad, HirShabelle a
Galmudug se vyslovili proti intervenci federální vlády v Galmudugu, kde
vypukla vnitropolitická krize, vyvolaná přístupem jeho prezidenta k saúdskokatarskému sporu
sesazený prezident státu Galmudug jmenoval nového guvernéra oblasti
Galgadud; stal se jím Nur Ahmed HASSAN „Nur Dheere“
zatímco v Mogadišu probíhaly demonstrace za urovnání vnitropolitické krize
v Galmudugu, oznámil jeho ministr mezinárodní spolupráce Abdirahman
Mohamed Osman, že pravomoci federální vlády jsou v tomto směru
„limitované“
52 poslanců státního parlamentu Galmudugu se sešlo v Adadu, aby vyzvalo
prezidenta k odvolání předsedy parlamentu Aliho Ga´al Asira a viceprezidenta
Mohameda Hashi Abdi „Arabeye“
federální vláda se pokusila zastavit přípravu konference v Kismaayu, na níž
chtějí členské státy jednat s ústřední vládou o řešení vnitropolitické krize v řadě
států s ohledem na přístup k saúdsko-katarskému sporu
prezident Jubalandu Ahmed Mohamed Islam „Madobe“ vyzval poslance
federální Sněmovny lidu zvolené v obvodech Jubalandu, aby se přes odpor
federální vlády zúčastnili regionální konference v Kismaayu, která má sjednotit
pozici regionů proti federální vládě
Vrchní soud Galmudugu rozhodl, že regionální parlament měl právo hlasovat
po odvolání prezidenta Haafa
ministr informací federální vlády Abdirahman Omar Osman oznámil, že ani dar
50 milionů USD, který z návštěvy Saúdské Arábie přivezl prezident Mohamed,
nezmění neutrální postoj Somálska v saúdsko-katarském konfliktu
na mimořádné schůzi Shromáždění Galmudugu byl sesazený prezident Haaf
znovu ustaven do úřadu, zatímco předsedovi parlamentu Ali Ga´al Asirovi a
viceprezidentu Mohamedu Haashi Abdi „Arabeyovi“ vyslovili poslanci
nedůvěru; re-instalovaný prezident Haaf vzápětí vyhlásil tříměsíční mimořádný
stav od 1.10.
federální vláda odvolala generálního auditora Ahmeda Yusufa Muumina
„Siraajiho“ z neuvedených důvodů; jeho nástupcem se stal Fadumo Osman
FARAH
na zasedání vlády oznámil prezident státu Jubaland Ahmed Mohamed Islam
„Madobe“, že na tento týden plánovaná konference regionů v Kismaayu začne
8.10.
několik poslanců Národního shromáždění Státu Jihozápad podepsalo návrh na
vyslovení nedůvěry prezidentovi Sharifu Hassanu Sheikhu Adenovi z důvodu
nekompetence a zneužívání moci, kterou hodlají předat svému předsedovi ještě
před zahájením zasedání 16.10.; v rozporu s politikou federální vlády se
postavil na stranu saúdskoarabské koalice proti Kataru v jejich sporu
vláda státu Puntland oznámila, že se zúčastní konference v Kismaayu; od tohoto
prohlášení se distancoval puntlandský viceprezident Abdirahman Omar Osman,
který podporuje názor federální vlády na odložení termínu konference
Výbor pro revizi ústavy (CRC) a Dohlížecí výbor (OC), spolu se zástupci
federálních států Puntland, Jubaland, Galmudug a Jihozápad, bojkotovaly
plánovanou Národní ústavní konference, která měla ve dnech 8.-10.10.
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proběhnout v Mogadišu; důvodem byla údajně nedostatečná činnost federálního
ministerstva ústavních záležitostí
v Kismaayu byla za účasti prezidentů ostatních federálních států zahájena
ustavující konference státu Jubaland, který má nahradit dosavadní Prozatímní
správu Jubby (Jubbaland State Formation Conference); na jejím pozadí mají
jednotlivé federální státy překonat vzájemné rozpory a o dosažené dohodě
informovat federální vládu
v Kismaayu se sešlo tzv. Národní ústavodárné shromáždění, aby se na
dvoudenním jednání poradilo o politické situaci v zemi; na jeho zřízení se
dohodli prezidenti pěti federálních států, jednající od 8.10. v hlavním městě
Jubalandu
pětice prezidentů federálních států se shodla na 16-bodové deklaraci tzv.
Národní rady pro spolupráci regionů (Golaha Iskaashiga Dowlad
Goboleedyada), která má prohlubovat spolupráci federálních států na úseku
politiky, bezpečnosti, federalizace, ústavy, sociálního a mezinárodního rozvoje;
na roční funkční období byl předsedou rady zvolen prezident Puntlandu Ali
„Gaas“ a místopředsedou prezident HirShabelle Waare s tím, že jednotlivé státy
budou pořádat další konference koalice
prezident Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmaajo“ vyzval prezidenty
federálních států k jednání o všech sporných otázkách, kde se stanoviska
jednotlivých států liší od názoru federální vlády, a to v duchu ústavy a v zájmu
somálského lidu
poslanci parlamentu státu Galmudug oznámili, že 23.10. proběhnou volby
nového prezidenta, protože ten stávající Geelle „Haaf“ ztratil důvěryhodnost
do Kismaaya přiletěl bývalý prezident Hassan Sheikh Mohamud, aby převzal
řízení tzv. Rady států, která se má podle závěrů konference stát horní komorou
federálního parlamentu, zastupující zájmy regionálních států
v reakci na útoky al-Šabábu na vojenské základny v jižní a centrální části země
odstoupili ministr obrany Abdirashid Abdullahi Mohamed a náčelník
generálního štábu ozbrojených sil generál Mohamed Ahmed Jimale „Irfeed“; do
funkce náčelníka generálního štábu vláda vzápětí jmenovala generála Abdiweli
Jama HÜSSEIN-a „Goroda“
vzhledem k neuspokojivé politické a bezpečnostní situace v zemi vyzvali
poslanci Sněmovny lidu z opozičního uskupení Kudlada Horusocod prezidenta
Mohameda k odstoupení a k okamžitému jednání federální vlády s vládami
jednotlivých států
prezident Abdullahi Mohamed „Farmaajo“ požádal předsedy Senátu a
Sněmovny lidu o svolání obou komor parlamentu na 21.10., aby k nim mohl
pronést projev k současné vnitropolitické a bezpečnostní situaci
na schůzce v severosomálském městě Ainabo uzavřeli somalilandský prezident
Silaanyo a bývalý prezident autonomního státu Khatumo Ali Khalif Galaydh
dohodu, prohlašující oblasti Sool, Sanaag a Cayn, tvořící autonomii Khatuma,
za součást Somalilandu
Národní rada pro spolupráci regionů vydala prohlášení k útoku al-Šabábu v
Mogadišu 14.10. a vyjádřila znepokojení nad současnou bezpečnostní a
vnitropolitickou situací s tím, že federální systém čelí vážnému riziku, které by
mohlo vést k politickým nepokojům
prezident svolal přední představitele federace a federálních států na poradní
shromáždění do Mogadiša na 28.10., aby jednali o národní jednotě, posílení
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spolupráce mezi vládou a federálními státy, obnovení míru v zemi, rozvoji
procesu federalizace, revize ústavy, distribuci zdrojů a přípravy voleb v r. 2020
ve městě Buuhoodle se konaly demonstrace proti dohodě z Ainaba o zapojení
oblastí Sool, Sanaag a Cayn do Somalilandu, při níž ji tradiční kmenový vůdce
oblasti Garaad Abdirasaak Garaad „Soofe“ odmítl jménem všech kmenových
náčelníků ze všech tří oblastí Khatuma
v Jowharu proběhla za účasti předsedy federální vlády, federálních ministrů a
prezidentů ostatních států slavnostní inaugurace prezidenta státu HirShabelle
Mohameda Abdi Waareho
v okolí města Galkayo byly přes dohodu mezi vládami Galmudugu a Puntlandu
obnoveny ozbrojené meziklanové střety; již 23.10. z jejich podněcování obvinil
Puntland guvernér oblasti Mudug Abdirashid Hashi Artan
po opakovaných útocích al-Šabábu v ulicích Mogadiša odvolala vláda velitele
somálské policie generála Abdihakima Dahira „Sa´eda“ a šéfa výzvědných
služeb Abdullahi Mohameda Aliho „Sanbaloolshe“
v prezidentském paláci se za předsednictví prezidenta Mohameda Farmaja sešlo
Poradní fórum s prezidenty federálních členských států a guvernérem oblasti
Banadir k otázkám bezpečnosti a boje proti terorismu al-Šabábu, vnitropolitické
situace v zemi a spolupráci mezi federální vládou a jednotlivými státy, revize
ústavy a přípravou voleb v r. 2020
úřadujícím velitelem policie byl jmenován generál Mukhtar Hussein AFRAH
podporu federální vládě na probíhajícím poradním fóru vyslovilo 135 tradičních
kmenových stařešinů na zasedání tzv. Somálské národní tradiční rady (Golaha
Duubabka Qaranka Soomaaliyeed), která současně vyzvala k jednání mezi
Somálskem a Somalilandem
osmidenní Poradní fórum v Mogadišu bylo zakončeno dohodou na společné
ofenzívě federace a jednotlivých států proti al-Šabábu a podpisem komuniké,
v němž se vedení země shodlo na 1) podpoře míru v zemi a vymýcení
terorismu; 2) rozvoji federálního systému řízení; 3) zrychlení přezkumu ústavy
a na společném procesu její novelizace; 4) přípravě voleb v r. 2020; 5) posílení
spolupráce mezi federální vládou a členskými státy; 6) na rozvoji a distribuci
humanitární pomoci. Mimo další opatření byla svolána bezpečnostní konference
do Mogadiša na 3.12., dohodnuto budování jednotné Národní armády bez
politických, kmenových a ideologických kritérií, byl zřízen úřad pro regionální
a příhraniční spolupráci a přijat federální systém sdílení moci mezi federální a
regionálními vládami, posílena úloha Horní komory parlamentu a pozice oblasti
Banadir a hlavního města v zákonodárném procesu a bezpečnostních otázkách,
jakož i bylo uloženo zrychlit budování místních zastupitelstev a posílit roli jak
federální vlády, tak nezávislého panelu odborníků při dokončování procesu
přezkumu ústavy.
přes 90 poslanců Shromáždění Jihozápadního státu oznámilo předložení návrhu
na odvolání prezidenta Sharifa Hassana Sheikha Adana, kterého nařklo
z inkompetence
Africká unie začala stahovat příslušníky své ozbrojené mise AMISOM a
předávat pozice Somálské národní armádě; stahování mise má skončit r. 2020
Uganda slíbila USA vyslat do země až 5 tisíc vojáků mimo mandát AU nebo
OSN pro potřeby ofenzivních operací proti milicím al-Šabáb, kteří by nahradili
plánovaný úbytek personálu mise AMISOM o jeden tisíc mužů do 31.12.2017

11.11. ve sporné oblasti Sanaag, kterou si nárokují Somaliland i Puntland, bránili
představitelé puntlandských úřadů somalilandské vládě rozmístit zde volební
urny pro prezidentské volby 13.11.
11.11. vrchní velitel armády Džibutska Zakariye Sheikh Ibrahim oznámil, že probíhají
přípravy nasazení jeho vojáků do Somálska na žádost federální vlády o pomoc
v bojích proti milicím al-Šabáb
12.11. kandidát vládnoucí strany Muse Abdi Bihi varoval sousední Puntland před
vojenským zasahováním do průběhu prezidentských voleb v Somalilandu
14.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2385/2017, kterou obnovila do 15.11.2018
částečné uvolnění embarga na dovoz zbraní a vývoz dřevěného uhlí do
Somálska a Eritreje a prodloužila mandát příslušné monitorovací skupiny
SEMG do 15.12.2018
14.11. regionální blok IGAD vyzval mezinárodní komunitu k udržení míru mezi
správami dvou členských států, Puntlandu a Galmudugu, soupeřících o
nadvládu nad městem Galkayo a jeho okolí
15.11. z odvoláním na osobní důvody a nevýkonnost vlády odstoupila ministryně
humanitární pomoci a řešení následků katastrof Dr. Maryan Qassim Ahmedová
16.11. předseda vlády Hassan Ali Kheyre vyzval prezidenta Jihozápadního státu
Shariifa Hassana, aby přestěhoval úřady své vlády z města Baidoa do hlavního
města státu, Barawe
17.11. v Nairobi se sešel prezident státu Galmudug Ahmed Duale Geelle „Haaf“,
prezident ASWJ Sheikh Mohamed Shakir Ali a její duchovní vůdce Abdisamad
Moalim Mohamud, aby za zprostředkování IGAD jednali o rozdělení moci ve
středním Somálsku
19.11. prezident státu Hir Shabelle se dohodl s místním parlamentem Shromážděním,
že svou vládu jmenuje z osob mimo parlament
25.11. přes poslední dohodu federální vlády s jednotlivými státy uzavřel prezident
Puntlandu v Addis Abebě dohodu o přeshraniční spolupráci, obchodu,
investicích a mezilidských vztazích s etiopským premiérem Hailemariamem
Dessalegnem
26.11. předseda vlády Hassan Ali Kheyre jmenoval novým ministrem obrany
Mohameda Mursala Sheikha ABDIRAHMAN „Osmana“, jakož i odvolal z
funkce ministra nadací a náboženských záležitostí Imaan Abdullsahi Aliho;
úřadujícím ministrem se stal Abdikarim Hassan IBRAHIM
26.11. na 2. fázi jednání o smíru a spolupráci odletěli do Džibuti prezident Galmudugu
Ahmed Duale Geelle „Haaf“ a prezident ASWJ Sheikh Mohamed Shakir Ali
29.11. prezident státu HirShabelle oznámil složení své nové vlády s 20 ministry, 17
státními ministry a 20 náměstsky ministrů, která požádá státní Shromáždění o
vyslovení důvěry
1.12. v souladu s dohodou mezi federální vládou a vládami federálních států poskytl
Puntland 400 důstojníků bezpečnostních sil do společné Somálské národní
armády
1.12. dohoda o rozdělení moci ve středním Somálsku byla po konzultacích v Džibuti
ve dnech 27.-30.11. uzavřena mezi správou státu Galmudug a súfistickým
hnutím Ahlu Sunna Waljama´a; podle dohody bude mít ASWJ svého člena na
nově zřízené funkci předsedy vlády a další ministry ve vládě Galmudugu a na
funkci předsedy Nejvyššího soudu, vzroste počet zákonodárců o zástupce
ASWJ spojením tzv. Shromáždění ASWJ v Dhusamarebu se Shromážděním
Galmudugu s 89 členy a hlavní město státu a sídlo správy se přesune z Adada
(Adado však zůstane sídlem parlamentu) do centra oblasti Galgadud
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Dhusamarebu; ASWJ současně rozpustí správu separatistického tzv.
Centrálního státu
pod vedením prezidenta bylo zahájeno Fórum o bezpečnosti, které se bude
zabývat otázkami národní bezpečnosti a novou strategií v boji proti terorismu;
kromě vrchního velení SNA se účastní i premiér, prezidenti všech pěti
federálních států a guvernér Banaadiru
v Mogadišu skončilo ustavující dvoudenní Fórum o partnerství se Somálskem
(SPF), kterého se kromě vedení Somálska, všech jeho federálních států a správy
oblasti Banaadir zúčastnili představitelé 23 zemí a šesti nadnárodních
organizací; soustředili se na otázky bezpečnosti, ústavního uspořádání, celkové
politiky, lidských práv a vlády práva, výkonné správy, opatření proti korupci,
reakce na humanitární krize a podpory ekonomické obnovy země jako na
priority londýnské konference o Novém partnerství se Somálskem z května t.r.,
která vznik fóra iniciovala
guvernér oblasti Banaadir a starosta Mogadiša Thabit Mohamed vyzval k
vytvoření zvláštních bezpečnostních sil, zaměřených výhradně na udržování
bezpečnosti v oblasti a hlavním městě země
prezidenti státu Galmudug a hnutí Ahlu Sunna Waljama´a podepsali spolu s
prezidentem Mohamedem v Mogadišu souhrnnou dohodu o rozdělení moci,
která má obnovit mír a celistvost státu a byla zprostředkována IGAD
prezident předseda schůzi o revizi ústavy, na kterém členové nezávislé komise
pro ústavu a dozorčí komise nad revizí ústavy v obou komorách parlamentu
seznámili představitele federální vlády, parlamentu a členských federálních
států o průběhu procesu revize základního zákona
Uganda začala s odsunem svých 281 vojáků z mírové mise AU AMISOM tak,
aby její stav byl k 31.12.2017 snížen o tisíc osob, jak uložila RB OSN
s podporou mise OSN UNSOM vyhlásila předsedkyně Národní nezávislé
volební komise (NIEC) Halima Ismail Ibrahimová Strategický plán přípravy a
realizace všeobecných voleb v letech 2020-2021, založených na principu „jeden
občan-jeden hlas“
členové parlamentu vedení Ahmedem Mohamedem Shaciirem, kteří usilovali o
sesazení prezidenta Mohameda „Farmaajo“, se svého záměru „pro blaho země“
vzdali, ač byli údajně motivováni nabídkou 50 tisíc USD ze Sjednocených
arabských emirátů, kterým vadí prezidentova důsledná neutralita ve sporu
ostatních zemí Arabského zálivu s Katarem
generální prokurátor nařídil ve věci velezrady vyšetřování dvou poslanců
Sněmovny lidu, Hassana Ma´alina Mohamuda a Abdisabira Nur Shuriyeho,
podezřelých z toho, že se za peníze ze zahraničí snažili vyvolat politickou
nestabilitu v zemi; současně požádal parlament, aby je zbavil poslanecké
imunity
správa Jihozápadního státu odvolala předsedu místního Vrchního soudu
Sheikha Ahmeda Abdullahi Fanaha, který s ní údajně nespolupracoval
skupina senátorů a poslanců z kmene Hawiye se sešla v Mogadišu, aby vyzvala
vládu k propuštění bývalého prezidentského kandidáta a ministra Abdirahmana
Abdishakura Warsameho, který byl 17.12. zatčen poté, co byl obviněn z
velezrady; je znám jako zarputilý kritik současné vlády a za jeho propuštění již
demonstrovaly stovky obyvatel hlavního města 18.12.
lídr ASWJ Sheikh Mohamed Shakir přiletěl do města Guri El v oblasti
Galgadud a oznámil, že tzv. Správa centrálních oblastí mění jméno na
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Galmudug v rámci plnění dohody z Mogadiša se správou Galmudugu z 6.12.,
jehož administrativním střediskem se má stát městu Dhusamareb
předák opoziční strany Daljir Abdirahman Abdishakur Warsame, zatčený
17.12., byl po rozhodnutí Vrchního soudu oblasti Banadir podmínečně
propuštěn, protože soud neshledal dostatečné důkazy o tom, že by spáchal
zločin velezrady, ze kterého byl obviněn
Národní rada pro spolupráci regionální států odsoudila útoky vládních úřadů na
opoziční politiky
prezident Mohamed „Farmaajo“ jmenoval svým poradce pro národní
bezpečnost Abdi Saída Mohameda ALI-ho
Apelační soud Banadiru nařídil znovu otevřít případ obvinění z velezrady proti
opozičnímu politikovi Abdirahmanu Abdishakurovi Warsamemu po té, co se
prokurátor odvolal proti rozhodnutí banadirského Vrchního soudu z 21.12.
předseda Sněmovny lidu federálního parlamentu Mohamed Sheikh Osman
Jawari zahájil ve městě Baidoa třídenní a první toho druhu poradu předsedů
parlamentů všech pěti federálních členských států o prohloubení spolupráce
mezi nimi, jakož i s federálním parlamentem
poměrem 77:2 schválil parlament státu HirShabelle složení nové vlády,
jmenované prezidentem Abdi Waarem

Guvernér oblasti Bakool Mohamed Abdi TOOL, guvernér oblasti Dolní Shabelle
Ibrahim Adam NAJAH, guvernér oblasti Mudug Abdirashid Hashi ARTAN
SRBSKO
2.4.
v prezidentských volbách byl za účasti 54,36 % oprávněných voličů do čela
státu zvolen Aleksandar VUČIĆ se ziskem 55,06 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 31.5.), na dalších místech se umístili Saša Janković (16,35 %),
Luka Maksimović alias Ljubiša Preletačević Beli (9,42 %), Vuk Jeremić
(5,65 %), Vojislav Šešelj (4,48 %), Boško Obradović (2,28 %), Saša Radulović
(1,41 %), Milan Stamatović (1,15 %), Nenad Čanak (1,12 %), Aleksandar
Popović (1,04 %) a Miroslav Parović (0,32 %), neplatné a prázdné lístky
(1,69 %)
31.5. v souvislosti s převzetím úřadu prezidenta odstoupil premiér Aleksandar Vučić;
jeho rezignaci vzalo Národní shromáždění na vědomí a úřadujícím premiérem
se stal Ivica DAČIĆ
31.5. inaugurace Aleksandra VUČIĆ-e do úřadu prezidenta
15.6. prezident Vučić jmenoval Anu BRNABIĆ novou předsedkyní vlády a pověřil ji
sestavením nového kabinetu
27.6. oznámeno navrhované složení nové vlády (MZV Ivica DAČIĆ), které vyslovil
29.6. parlament důvěru poměrem hlasů 157:55
31.7. ministr zahraničí Dačić navrhl vyřešení dlouholetých rozporů, které má země
se svou autonomní oblastí Kosovo, jejím rozdělením
SRÍ LANKA
22.5. změny ve vládě (MZV Ravindra Sandresh KARUNANAYAKE)
10.8. odstoupil ministr zahraničí Ravi Karunanayake, úřadujícím ministrem se stal
Vasantha SENANAYAKE
15.8. novým ministrem zahraničí byl jmenován Tilak MARAPANA, který svůj úřad
převzal téhož dne

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
27.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2339 (2017), kterou prodlužuje embargo na dovoz
zbraní, zákaz výjezdu vybraných osob a zmrazení jejich aktiv do 31.1.2018,
jakož i prodloužení a rozšíření mandátu Panelu pozorovatelů, dohlížejících na
dodržování těchto opatření, a to do 28.2.2018
12.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2387 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
MINUSCA do 15.11.2018, posílení jejího personálu o 900 mužů a o úpravě
rozsahu jejího působení
SÚDÁN
8.2.
RB OSN přijala rezoluci č. 2340 (2017), kterou prodlužuje mandát Panelu
expertů, dohlížejících na zbrojní embargo, zákaz výjezdu vybraných osob a
zmrazení jejich aktiv, a to do 12.3.2018
1.3.
do úřadu předsedy vlády, obnoveného po 28 letech, byl jmenován dosavadní
první viceprezident Bakri Hassan SÁLIH /Bakri Hassan Saleh/, který se funkce
ujal 2.3.
11.5. oznámeno složení kabinetu premiéra Sáliha (MZV Ibrahím GHANDÚR
/Ibrahim Ghandour/), jehož členové složili slib 12.5.
15.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2352 (2017) o prodloužení mandátu dočasných
ozbrojených sil OSN v oblasti Abyei UNISFA do 15.11.2017
29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2363 (2017) o prodloužení mise OSN v Darfúru
UNAMID do 30.6.2018 s tím, že od 31.1.2018 začne jeho postupná redukce na
8 735 příslušníků ozbrojených sil a 2500 policistů, jakož i dojde k úpravě
náplně mandátu
8.10. prezident vydal dekret o prodloužení jednostranného příměří ve třech regionech,
kde trvají konflikty (Dárfúr, provincie Jižní Kordofán a provincie Modrý Nil), a
to o dva měsíce
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2386 (2017) o prodloužení mandátu dočasných
ozbrojených sil OSN v oblasti Abyei UNISFA do 15.5.2018 a úpravě jejich
mandátu do 15.4.2018
SURINAM
1.2.
změny ve vládě (MZV Yildiz POLACK-BEIGHLE)
SVATÁ HELENA
30.3.-3.5.
úřadující guvernérkou Judi LEON
9.6.-13.9.
úřadující správce dependence Tristan da Cunha Ann BIDDLE
26.7. parlamentní volby do Zákonodárné rady s 12 volenými členy proběhly za účasti
49 % oprávněných voličů (předseda Eric BENJAMIN)
SVATÁ LUCIE
20.12. generální guvernérka Dame Pearlette Louisy oznámila svůj odchod z úřadu k
31.12.
SVATÝ VINCENC A GRENADINY
10.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

SÝRIE
2.1.
prozápadní opozice pohrozila bojkotem mírových rozhovorů v Astaně, protože
vláda údajně nedodržuje příměří v oblasti Wadi Barada, ovládané džihádisty z
Jabhat Fateh al-Sham (na které se příměří nevztahuje)
4.1.
Turecko a Rusko jako garanti dohody o příměří na syrské frontě zřídí kontrolní
stanoviště, z nichž budou dodržování příměří monitorovat
14.1. protivládní opozice sdružená ve Vrchní vyjednávací komisi (HNC) souhlasí se
svou účastí na mírové konferenci v Astaně, která začne 23.1. a na niž chtějí
Rusko a Turecko přizvat i USA a OSN
23.1. v kazašské metropoli Astaně byla zahájena dvoudenní mírová konference, na
níž za zprostředkování Ruska, Turecka a Íránu a za přítomnosti zástupců OSN a
USA jednají zástupci vlády a opozice o mírovém řešení současné krize v zemi
24.1. na závěr konference v Astaně bylo dosaženo dohody o mechanizmu
monitorování příměří ze strany Turecka, Ruska a Íránu, jakož i o pokračování
jednání o předání moci v Ženevě 8. února 2017
27.1. protože opozice odmítla podepsat dohodu o monitorování příměří a odmítá i
další jednání s vládou, byly plánované mírové rozhovory v Ženevě odloženy na
konec února
16.2. v Astaně byly 2. etapou obnoveny rozhovory vlády s opozicí o příměří,
sponzorované Ruskem, Tureckem a Íránem; vinou opožděného příjezdu
zástupců Turecka a jím podporovaných vzbouřenců však byly zmařeny
23.2. téměř po roce byly v Ženevě obnoveny rozhovory zástupců vlády a opozice pod
patronátem OSN
25.2. kvůli útokům islamistů na sídlo bezpečnostní služby v Homsu byly do 28.2.
přerušeny mírové rozhovory v Ženevě
3.3.
bez průlomového výsledku v jednání o řešení politického uspořádání země
skončily v Ženevě mírové rozhovory, které mají pokračovat 14.3. v Astaně
13.3. protivládní rebelové rozhodli o svém stažení z poslední enklávy Al-Wair ve
městě Homs, kterou dosud bránili před postupem vládního vojska
13.3. opozice odmítla účast na 3. fázi rozhovorů v Astaně, které měly začít 14.3.
14.3. příjezdem vládní delegace byla zahájena další etapa mírových rozhovorů v
kazašské Astaně; delegace opozice se dostavila až 15.3., kdy byly také
rozhovory ukončeny
29.3. Turecko skončilo svou sedmiměsíční vojenskou akci Štít Eufratu na severu
země proti silám Islámského státu; vojska však dosud v oblasti ponechalo
1.4.
v Ženevě skončila po osmi dnech jednání další etapa mírových rozhovorů vlády
s opozicí
7.4.
USA podnikly raketový útok na leteckou základnu syrské armády v Šajrátu
nedaleko Homsu, z níž měla vzlétnout vládní letadla, která 4.4. zaútočila
chemickými zbraněmi na postavení opozičních islamistů u Chán Šajchúnu v
provincii Idlíb, ovládané opozičními silami
3.5.
jednání o vytvoření bezpečnostních zón v rámci dalšího kola mírových
rozhovorů v Astaně se odmítli zúčastnit protivládní povstalci, podporovaní
Západem, kteří se odvolávají na boje, probíhající i přes dojednané příměří,
zatímco zástupci vlády do Astany přijeli a projednali návrhy Ruska, Turecka a
Íránu
4.5.
v Astaně byla podepsána dohoda o bezpečných zónach, které navrhlo Rusko v
rámci snížení napětí v zemi a které budou od 5.5. platit po dobu 6 měsíců;
zatímco plán podpořila OSN, syrská vláda ani prozápadní rebelové dohodu
nepodepsali

16.5.

6. kolo nepřímých jednání o situaci v zemi mezi vládou a rebely bylo zahájeno
v Ženevě pod patronátem OSN
22.5. podle guvernéra Talála Barázího opustili rebelové poslední obvod al-Wair ve
městě Homs a stáhli se na území poslední jimi ovládané provincie Idlíb
29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2361 (2017) o prodloužení mandátu pozorovatelské
mise OSN na Golanských výšinách UNDOF o dalších šest měsíců, tj. do
31.12.2017
7.7.
USA, Rusko a Jordánsko se dohodly na příměří v oblastech Daraa, Quneitra a
Sweida na jihozápadě země podél linie potvrzené jak vládním vojskem, tak
rebely; příměří začalo platit o poledni v neděli 9.7.
10.7. v Ženevě bylo zahájeno 7. kolo nepřímých mírových rozhovorů mezi zástupci
vlády a rebelů
20.7. úřadujícím předsedou Lidového shromáždění se stal Najdat Esmail ANZOUR
22.7. syrská armáda vyhlásila klid zbraní v jedné ze čtyř navrhovaných zón snížení
napětí, dohodnutých mezi Ruskem, Tureckem a Íránem v květnu t.r., a to v
oblasti východní Ghonby v sousedství Damašku; klid zbraní byl zahájen v 9,00
hod. GMT
24.7. na základě dohody o příměří s islamistickou povstaleckou skupinou Ahrár ašŠám z 21.7. převzala džihádistická aliance Haját Tahrír aš-Šám kontrolu nad
značnou částí provincie Idlíb
3.8.
Rusko zprostředkovalo příměří mezi vládními vojsky a umírněnými rebely na
území severně od města Homs, které se stalo další zónou snížení napětí, jak je
dohodlo Rusko, Turecko a Írán v květnu t.r.
9.8.
Syrské demokratické síly spolu s kurdskými milicemi YPG osvobodily
polovinu hlavního města tzv. Islámského státu Rakky
10.8. syrská vládní vojska ovládla převážně drúzskou provincii Suvajda na jihu země
a kontrolují tak celou hranici s Jordánskem
12.8. syrská vládní vojska oznámila dobytí města Suchna, posledního z center tzv.
Islámského státu v provincii Homs
27.8. na syrsko-libanonské hranici bylo vyhlášeno příměří v boji s Islámským státem,
které má umožnit jednání o vzájemné výměně válečných zajatců
5.9.
syrská armáda prolomila obležení města Deir al-Zour jednotkami IS a
osvobodila tak 93 tisíc civilních obyvatel, uvězněných v této enklávě na
západním břehu Eufratu od r. 2015
15.9. na konferenci v Astaně se dohodly vlády Turecka, Ruska a Iránu na vytvoření
poslední tzv. bezpečné zóny v provincii Idlib a přilehlých oblastech provincií
Latakíja, Aleppo a Hamá
28.9. předsedou Lidového shromáždění byl zvolen Hammouda SABBAGH
13.10. turecká vojska vstoupila na syrské území a zahájila operace v provincii Idlíb,
kde obsazují pozorovatelské posty deeskalační zóny dohodnuté s Ruskem a
Íránem
14.10. za zprostředkování Rady kmenových šejchů governorátu Rakka bylo dosaženo
dohody mezi koalicí kurdských a arabských bojovníků a jednotkami Islámského
státu o jejich vzdání se a evakuaci civilistů z města Rakká, s výjimkou
zahraničních příslušníků IS (dohoda byla realizována 15.10., město obsazeno
17.10.)
30.10. v Astaně bylo zahájeno 7. kolo jednání vlády s umírněnou opozicí,
sponzorované Ruskem, Tureckem a Íránem

3.11.
22.11.

28.11.
11.12.
21.12.

vládní vojska obsadila s ruskou pomocí poslední bašty Islámského státu, město
Dajr az-Zúr, stejně jako 9.11. dobyla město Búkamál na hranicích s Irákem (po
několikadenním převzetí zpět Islámským státem je definitivně obsadila 19.11.)
po společném jednání s prezidenty Íránu a Turecka v ruském městě Soči, kde
krátce před tím jednal i se syrským prezidentem Assádem, oznámil ruský
prezident Putin plán na uspořádání kongresu o míru v Sýrii, který by měl
ukončit šestiletou občanskou válku, a vyzval syrskou vládu i opozici ke
konstruktivní účasti; kongres by se měl konat v Soči a jednat o vytýčení rámce
budoucí struktury státu, přijetí nové ústavy a uspořádání voleb pod dohledem
OSN
vláda přijala návrh Ruska na příměří v oblasti Východní Ghouty na předměstí
Damašku, ovládané rebely
při návštěvě v Sýrii oznámil ruský prezident zahájení postupného stahování
ruských vojenských sil ze země
RB OSN přijala rezoluci č. 2394 (2017) o prodloužení mandátu pozorovatelské
mise OSN na Golanských výšinách UNDOF o dalších šest měsíců, tj. do
30.16.2018

ŠALOMOUNOVY OSTROVY
4.8.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
15.8. nová bezpečnostní dohoda mezi vládami Austrálie a Šalomounových ostrovů
umožní Austrálii rozmístit její bezpečnostní síly na území jejího souseda v
případě občanské války a podobných nepokojů; v červnu t.r. Austrálie ukončila
14 let trvající misi RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands)
na ostrovech zachvácených občanským konfliktem, který v letech 1998-2003
málem vedl k jejich rozpadu
13.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
1.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
6.11. Národní parlament vyslovil poměrem hlasů 27:23 nedůvěru vládě Manasseha
Damukany Sogavareho
15.11. novým předsedou vlády byl zvolen Rick „Hou“ HOUENIPWELA, který
obdržel v Národním parlamentu 33 hlasů, zatímco jeho oponent John Moffat
Fugui 16 hlasů
16.11. jmenováni první členové nové vlády, do úřadu ministra zahraničí byl 17.11.
znovu jmenován Milner TOZAKA
ŠPANĚLSKO
17.3. militantní skupina ETA ohlásila na jednání s vládou, že do 9.4. zcela ukončí
odevzdávání zbraní; 7.4. oznámila zahájení odzbrojovacího procesu již 8.4.
9.6.
předseda regionální vlády Katalánska Carles Puigdemont oznámil, že 1.10. se
uskuteční nové referendum o nezávislosti Katalánské republiky na Španělsku
6.9.
katalánský Generalitat přijal zákon o referendu o nezávislosti Katalánska na
Španělsku, které se má konat 1.10.
7.9.
zákon o referendu v Katalánsku zrušil z podnětu španělské vlády Ústavní soud
1.10. přes odpor španělské vlády se v Katalánsku uskutečnilo nezákonné referendum
o prohlášení země nezávislou republikou; podle údajů katalánské vlády se
referenda zúčastnilo 42,3 % registrovaných voličů a 90,1 % z nich se vyslovilo
pro nezávislost na Španělsku

5.10.
10.10.

19.10.

21.10.

27.10.

27.10.
28.10.

30.10.

31.10.
8.11.

21.12.
29.12.

na žádost katalánské opozice zakázal Ústavní soud plánovanou schůzi
regionálního parlamentu Generalitat 9.10., na které mohlo dojít k vyhlášení
nezávislosti Katalánska
na zasedání Generalitatu požádal předseda regionální vlády Carles Puigdemont
o mandát k vyhlášení nezávislosti Katalánska, navrhl pozastavit účinnost
vyhlášení nezávislosti a jednat s ústřední vládou; tzv. „Deklaraci zastupitelů
Katalánska“ podepsalo 72 ze 135 poslanců Generalitatu a předseda vlády
protože se v ústavou stanovené lhůtě nevyslovila regionální vláda, že odvolává
vyhlášení nezávislosti 10.10., ani souhlas s vypsáním předčasných voleb,
rozhodla vláda o zavedení přímé správy nad oblastí Katalánsko podle čl. 155
španělské ústavy z r. 1978 od 21.10.
vláda oznámila v souladu s aktivací článku 155 ústavy záměr odvolat
katalánskou vládu z úřadu, omezit pravomoci tamního parlamentu a vypsat
předčasné parlamentní volby v oblasti; předsedkyně katalánského parlamentu
Carme Forcadell i předseda regionální vlády Carles Puigdemont opatření
centrální vlády okamžitě odsoudili
poměrem hlasů 70:10 při dvou abstencích vyhlásil katalánský parlament
Generalitat nezávislost Katalánské republiky jako „nezávislého, svrchovaného,
demokratického a sociálního státu pod vládou práva“; poslanci tří opozičních
stran jednání parlamentu před hlasováním opustili
Senát poměrem hlasů 214:47 při jedné absenci schválil žádost vlády o uplatnění
článku 155 ústavy o zbavení autonomních práv Katalánska a jeho přímé správě
ústřední vládou
vláda rozhodla o přidělení správy nad Katalánskem své místopředsedkyni
Soraye Saenz de Santamaría poté, co 27.10. byl odvolán předseda regionální
vlády Puigdemont se svým kabinetem, rozpuštěn místní parlament a předčasné
volby do něj svolány na 21.12.
generální prokurátor obvinil celkem 20 čelných představitelů katalánského
regionálního parlamentu a vlády z trestných činů vzpoury, povstání, zneužití
veřejných prostředků a dalších zločinů; Carles Puigdemont a dalších pět členů
jeho vlády uprchlo do Belgie, kde požádali o politický azyl
Ústavní soud pozastavil platnost deklarace nezávislosti Katalánské republiky,
přijaté katalánským parlamentem 27.10. (8.11. ji anuloval)
ministr zahraničí Dastis připustil, že jeho vláda zvažuje ústavní změny, které
umožní, aby autonomní oblasti pořádaly v budoucnu referenda o své
nezávislosti; již byl vytvořen parlamentní výbor, který připravuje návrh takové
změny ústavy
předčasné parlamentní volby do katalánského Generalitatu se135 členy se
uskutečnily za účast 81,9 % registrovaných voličů
předseda španělské vlády jako vykonavatele pravomocí regionální samosprávy
svolal ustavující schůzi katalánského parlamentu na 17.1.2018

ŠVÉDSKO
27.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ŠVÝCARSKO
1.1.
úřad nastoupili prezidentka Doris LEUTHARD a viceprezident Alain BERSET
14.6. ministr zahraničí Didier Burkhalter oznámil odchod z funkce k 31.10.
20.9. novým členem spolkové vlády byl zvolen Ignazio CASSIS, který 22.9. převzal
výkon úřadu ministra zahraničních věcí (oficiální nástup 1.11.)

27.11. předsedou Národní rady byl zvolen Dominique DE BUMAN a předsedkyní
Rady kantonů Karin KELLER-SUTTER
6.12. Spolkové shromáždění zvolilo 190 hlasy z 210 prezidentem konfederace na r.
2018 Alaina BERSET-a a 178 hlasy ze 192 možných viceprezidentem Ueli
MAURER-a (úřad nastoupí 1.1.2018)
24.12. prezidentka Doris Leuthardová vyzvala k uspořádání referenda, které by
vyjasnilo vztah země k EU
TATARSTÁN
3.4.
prezident zbavil funkce předsedu vlády Ildara Chalikova a úřadujícím
premiérem jmenoval jeho náměstka Alexeje Valerjeviče PESOŠIN-a
THAJSKO
6.4.
král podepsal novou ústavu, která má umožnit návrat k demokracii, ale
ponechává určité pravomoci ozbrojeným silám; ústava obnovuje jmenovaný
Senát o 250 členech, zatímco 350 členů Poslanecké sněmovny bude voleno v
systému s poměrným zastoupením přímo v jednomandátových obvodech a 150
dalších z kandidátních listin politických stran
10.10. vojenská vláda oznámila záměr uspořádat příští parlamentní volby v listopadu
2018, kdy má být současně korunován nový panovník
26.10. pětidenní pohřební obřad zesnulého krále Phúmipchona Adundéta byl zahájen v
Bangkoku
TCHAJWAN
4.9.
odstoupil předseda vlády Lin Chan
5.9.
novým předsedou vlády byl jmenován (William) Lai Ching-te (8.9. nastoupil
svůj úřad)
8.9.
slib složila nová vláda (MZV David Lee)
TIBET – XIZANG
15.1. novým předsedou vlády byl jmenován Qi ZHALA (Che Dhalha)
TOBAGO
23.1. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Tobaga se 16 členy (z toho 12
volených) se konaly za účasti 42 % oprávněných voličů
26.1. na ustavující schůzi zvolila Poslanecká sněmovna svou předsedkyní Dr. Denise
TSOIAFATT-ANGUS-ovou a hlavním tajemníkem Kelvina V. CHARLES-e
TOGO
15.9. po protestech opozice a veřejnosti začalo Národní shromáždění debatu o
omezení počtu funkčních období prezidenta, vykonávaných jednou osobou,
s tím, že vládní návrh zavádí limit dvou funkčních období po sobě a
dvoukolový volební systém; opozice se obává, že změna soustavy má umožnit
současnému prezidentovi kandidovat ještě dvakrát
19.9. předseda Národního shromáždění Drama Dramani potvrdil, že o změně ústavy
bude rozhodovat všelidové referendum
TOKELAU
17.1. správcem novozélandské vlády se stal David Campbell NICHOLSON

31.1.

oznámeny výsledky parlamentních voleb do Generální rady s 21 členy na tříleté
funkční období, které se konaly 23.1. na atolu Nukunonu, 27.1. na atolu
Fakaofo a 31.1. na atolu Atafu po 7 členech
1.2.
hlavou vlády Tokelau (Ulu-o-Tokelau) a předsedou Rady pro trvalou vládu na r.
2017 se ze zákona stala hlava vlády (faipule) atolu Nukunonu Siojuli PEREZ,
zatímco v r. 2018 to bude faipule atolu Fakaofo Afega Gaualofa a v r. 2019
faipule atolu Atafu Kelihiano Kalolo (oba jsou ex-offo členy ústřední vlády a
Rady), nástup do úřadu 6.3.
II/2017 náčelníkem rady starších atolu Atafu se stal Kerisiano (Kelihiano) KALOLO
7.8.
úřad správce dočasně převzal Brook BARRINGTON
30.8. novým správcem novozélandské vlády se stal Jonathan KINGS
15.12. správcem novozélandské vlády byl jmenován David Ross ARDERN
TONGA
16.1. změny ve vládě (MP a MZV zůstává)
6.3.
změny ve vládě (novým MZV se stal Siaosi SOVALENI), které 9.3. potvrdil
král
26.8. král rozpustil parlament a vyhlásil parlamentní volby do Zákonodárného
shromáždění na 16.11.
16.11. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 26 členy (z toho 17
volenými občany) se konaly za účasti 67,14 % registrovaných voličů
18.12. Zákonodárné shromáždění zvolilo předsedou vlády opět Samiuelu ´Akilisi
POHIVA-u, pro kterého hlasovalo 14 poslanců, zatímco jeho protikandidáta
Siaosi Sovaleniho podpořilo 12 poslanců
18.12. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen lord FAKAFANUA
(potvrzen králem 4.1.2018)
TUNISKO
14.6. o další čtyři měsíce prodloužila vláda výjimečný stav, vyhlášený v listopadu
2016
6.9.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
TURECKO
4.1.
Velké národní shromáždění schválilo prodloužení výjimečného stavu
10.1. hlasy 338 z přítomných 480 poslanců schválilo Velké národní shromáždění
zahájení debaty o 18 článcích měnících ústavu ve smyslu zavedení
prezidentského režimu; v případě schválení změny ústavy parlamentem o ní
rozhodnou voliči v referendu, které se má konat v dubnu t.r.
12.1. parlament schválil první čtyři dodatky k ústavě, kterými mj. i omezil vlastní
pravomoci (poměrem hlasů 343:137), nahradil funkci prezidenta funkcí hlavy
státu s rozsáhlou výkonnou mocí a zákonodárnou iniciativou (340:135) a
možností vydávat dekrety (330:150), resp. zrušil její nadstranickost (340:136)
16.1. parlament uzavřel hlasováním o 18. článku ústavních změn první hlasování a
všechny změny, které mj. ruší úřad předsedy vlády a zřizují úřady
viceprezidentů, jakož i rozšiřují počet poslanců Velkého národního
shromáždění z 550 na 600, podpořil; v případě jejich schválení ve 2. hlasování
parlamentem, bude ústavní změny projednávat referendum 2.4.
20.1. Velké národní shromáždění ve 2. čtení schválilo poměrem hlasů 339:142 při 5
abstencích a 2 neplatných hlasech (hlasování se zúčastnilo 488 poslanců)
ústavní reformu, která nyní bude předložena všelidovému referendu

10.2.

prezident podepsal zákon o ústavní reformě, která zavádí prezidentský systém a
bude k rozhodnutí předložena všelidovému referendu 16.4.
16.4. v celonárodním referendu se za účasti 85,43 % oprávněných voličů 51,41 % z
nich vyslovilo pro změny ústavy, 48,59 % hlasovalo proti vládnímu návrhu;
neplatných a prázdných hlasovacích lístků bylo 1,73 %
17.4. hlavní opoziční Republikánská lidová strana (CHP) odmítla výsledky referenda
a s ohledem na jeho těsný výsledek a zjištěné nedostatky v hlasování žádá
přepočet 60 % odevzdaných hlasovacích lístků
17.4. vláda prodloužila o další tři měsíce výjimečný stav
19.4. další opoziční strana Lidová demokratická (HDP) podala oficiální žádost
volební komisi o anulování výsledků ústavního referenda, které považuje za
zmanipulované; volební komise téhož dne žádosti CHP i HDP odmítla
17.7. parlament schválil prodloužení výjimečného stavu o další tři měsíce
19.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
1.8.
v Ankaře zahájen proces se 486 osobami, obžalovanými z podílu na organizaci
a realizaci pokusu o státní převrat v červenci 2016; údajný inspirátor převratu
duchovní Fethulláh Gülen je souzen v nepřítomnosti
23.9. parlament obnovil mandát tureckých ozbrojených sil k vojenskému zásahu v
Iráku
20.11. předsedou Velkého národního shromáždění byl opět zvolen Ismail
KAHRAMAN
TURKMENISTÁN
12.2. za účasti 97,28 % oprávněných voličů byl prezidentem znovu zvolen
Kurbanguly Nijalikulijevič BERDYMUCHAMMEDOV, který získal 97,69 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 21.12.); na dalších místech se umístili Maksat
Annanpesov (1,02 %), Begmyrat Atalyjev (0,36 %), Serdar Dželilov (0,25 %),
Džumanazar Annajev (0,21 %), Meretdurdy Gurbanov (0,17 %), Ramazan
Durdyjev (0,15 %), Suleimannepes Nurnepesov (0,09 %) a Durdygylyč Orazov
(0,06 %)
UDMURTSKO
4.4.
po obvinění z korupce odvolal ruský prezident hlavu republiky Alexandra
Solovjova a do září 2017 úřadující hlavou republiky ustanovil Alexandra
Vladimiroviče BREČALOV-a
10.9. novou hlavou republiky byl za účasti 34,55 % oprávněných voličů zvolen
Alexandr Vladimirovič BREČALOV, který získal 78,16 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 18.9.); na dalších místech skončili Vladimir Bodrov (8,73 %), Farid
Junusov (4,82 %), Timur Jagafarov (3,17 %) a Andrej Ivanov (2,5 %
odevzdaných hlasů)
UGANDA
13.9. parlament v prvním čtení změnil ústavu a zrušil věkové omezení 75 let pro
kandidáta na úřad prezidenta; umožnil tak opětovnou kandidaturu prezidenta
Museveniho v r. 2021
20.12. po třídenní debatě parlament schválil více než požadovanou 2/3 většinou změny
ústavy, které mj. zruší věkové omezení pro kandidáta na prezidenta, což umožní
prezidentu Musevenimu kandidovat v r. 2021 na šesté funkční období po sobě,
jakož i prodlouží volební období poslanců Národního shromáždění z pěti na
sedm let

UKRAJINA
18.2. nové příměří na východě Ukrajiny od 20.2. oznámil ministr zahraničí Německa
Sigmar Gabriel po jednání s kolegy z Francie, Ruska a Ukrajiny
15.3. jak vyplývá z výsledků mimořádného zasedání Rady národní bezpečnosti a
obrany v Kijevě, zastavila vláda dopravu veškerého zboží a surovin do a z
oblastí ovládaných Doněckou a Luhanskou lidovou republikou
31.3. tzv. „velikonoční příměří“ jednostranně od 1.4. vyhlásil prezident Porošenko,
představitelé Doněcké a Luhanské lidové republiky oznámili, že jejich
ozbrojené síly budou příměří respektovat
18.7. předseda vlády Doněcké lidové republiky Alexander Zacharčenko vyhlásil
jménem Doněcké lidové republiky a dalších 19 oblastí dosavadní Ukrajiny od
Charkovské po Kijevskou ustavení nového federativního státu Malorusko
(Malorossija) s hlavním městem Doněckem a státní vlajkou, totožnou se
standartou někdejšího kozáckého vůdce ze 17. století Bohdana Chmelnického
(Kijev zůstane s odvoláním na tzv. Kijevskou Rus „historickým a kulturním
střediskem“ nového státu); iniciativu zatím nepodpořili představitelé Luhanské
lidové republiky a nový stát nemá zahrnovat ani Krym a Zakarpatskou oblasti a
o jeho vyhlášení má rozhodnout celonárodní referendum
24.8. při příležitosti státního svátku k výročí nezávislosti země bylo od 25.8.
dohodnuto příměří v Donbasu na hranicích s Novoruskem
18.12. ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že k 19.12. stahuje své důstojníky z
rusko-ukrajinského monitorovacího střediska, dohlížejícího nad příměřím v
Donbasu, protože Ukrajina jim brání ve výkonu povinností a vystavuje je
morálnímu a psychickému nátlaku
23.12. o půlnoci začalo vánoční příměří na hranici Ukrajiny s Novoruskem, které bylo
dohodnuto Minskou skupinou
27.12. v rámci vánočního příměří provedly obě strany konfliktu na východě Ukrajiny
výměnu zajatců, první po 15 měsících; ukrajinské úřady propustily 237
příslušníků ozbrojených sil donbaských separatistů, zatímco Doněcká a
Luhanská lidové republika propustily 74 ukrajinských zajatců
URUGUAY
1.3.
úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 28.2.2018 nastoupil José Carlos
MAHÍA
9.9.
pro podezření ze zneužití veřejných prostředků k osobním účelům odstoupil
viceprezident Raúl Fernando Sendic Rodríguez
13.9. úřadující viceprezidentskou se stala Lucía TOPOLANSKY SAAVEDRA
14.9. Generální shromáždění jednomyslně schválilo ustavení Lucíe Topolansky
novou viceprezidentskou a předsedkyní Senátu
USA
3.1.
předsedou Sněmovny reprezentantů byl znovu zvolen Paul D. RYAN
3.1.
na úřad obchodního představitele USA navrhl zvolený prezident Trump Roberta
Lighthizera
11.1. na úřad ministra pro záležitosti veteránů D. Trump navrhl Davida Shulkina
13.1. odstoupil ministr zemědělství Tom Vilsack, úřadujícím ministrem se stal
Michael SCUSE
19.1. zvolený prezident navrhl za ministra zemědělství Sonnyho Perdua
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složením ústavního slibu byl do úřadu inaugurován 45. prezident Donald John
TRUMP a jeho viceprezident Michael Richard PENCE, který současně převzal
předsednictví Senátu
Senát schválil nominaci Johna Francise KELLY-ho ministrem vnitřní
bezpečnosti (88:11) a Jamese Normana MATTIS-e ministrem obrany (98:1);
úřad oba nastoupili téhož dne
poměrem hlasů 96:4 schválil Senát nominaci Nimraty „Nikki“ Randhawa
HALEY-ové na funkci velvyslankyně USA při OSN (úřad nastoupila 25.1.)
Senát schválil (93:6) nominaci Elaine Lan CHAO na funkci ministryně
dopravy, kterou převzala téhož dne
s odvoláním na prezidentův dekret o imigraci zahájili demokraté v Senátu
bojkot schvalovacího procesu u dvou nominantů nové vlády, a to ministra
zdravotnictví Toma Price a ministra financí Stephena Mnuchina
poměrem 56:43 schválil Senát nominaci Rexe Wayne TILLERSON-a na funkci
ministra zahraničních věcí; složením slibu se ujal funkce téhož dne
nejtěsnější možnou většinou schválil Senát nominaci Elisabeth Dee „Betsy“
DEVOS-ové na úřad ministryně školství (při hlasování na plénu 50:50 rozhodl
hlas předsedy Senátu ex-offo, viceprezidenta Pence); téhož dne se DeVos ujala
funkce
poměrem hlasů 52:47 schválil Senát nominaci Jeffersona Beauregard „Jeffa“
SESSIONS-e III. na funkci ministra spravedlnosti a generálního prokurátora
USA (9.2. nastoupil do úřadu)
Senát schválil (52:47) jmenování Thomase Edmundse „Toma“ PRICE
ministrem zdravotnictví a sociálních služeb; funkce se ujal téhož dne
Senát schválil (53:47) na funkci ministra financí Stevena Terner MNUCHIN-a,
který se vzápětí složením ústavního slibu ujal úřadu; téhož dne schválil Senát
poměrem hlasů 100:0 novým ministrem pro záležitosti vysloužilců Dr. Davida
J. SHULKIN-a (14.2. složil slib a ujal se funkce)
podnikatel Andrew Puzder, navržený prezidentem na funkci ministra práce, se
vzdal nominace v předvečer svého schvalování v Senátu, kde mu několik
republikánů odmítlo podporu; 16.2. byl novým kandidátem navržen J.
Alexander Acosta
Senát potvrdil (52:46) do čela Agentury pro ochranu životního prostředí EPA
Edwarda Scotta PRUITT-a, který téhož dnes složil ústavní slib
novým sekretářem Národní bezpečnostní rady a hlavním bezpečnostním
poradcem Bílého domu byl prezidentem jmenován generálporučík Herbert
Raymond McMASTER
Senát potvrdil (72:27) nominaci Wilbura Louise ROSS-e na úřad ministra
obchodu (28.2. složil slib)
Senát schválil (68:31) Ryana Keitha ZILKE-ho ve funkci ministra vnitra; do
funkce byl uveden 2.3.
Senát potvrdil nominaci Jamese Richarda „Ricka“ PERRY-ho na funkci
ministra energetiky (poměrem hlasů 62:37), jakož i Benjamina Solomona
CARSON-a Sr. na funkci ministra bydlení a rozvoje měst, když ho podpořilo
58 senátorů proti 41 (oba složili ústavou předepsanou přísahu téhož dne)
Senát schválil (85:12) jako ředitele Úřadu tajných služeb Daniela Ray „Dana“
COATS-e (16.3. složil slib)
do funkce ministra zemědělství schválil Senát poměrem hlasů 87:11 George
Ervina „Sonny“ PERDUE III. (úřadu se ujal 25.4.)

27.4.

poměrem hlasů 60:38 schválil Senát Rene Alexandera ACOSTA-u do funkce
ministra práce, kterou nastoupil 28.4.
5.5.
Mark Green, nominovaný 7.4. prezidentem na funkci ministra pozemních sil,
stáhl svou kandidaturu kvůli kritice svých dřívějších výroků při projednávání
nominace v Senátu
9.5.
prezident odvolal ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese
Comeyho, úřad dočasně povede jeho zástupce Andrew McCABE
11.5. Senát schválil poměrem hlasů 82:14 do funkce představitele USA pro obchodní
vztahy Roberta Emmeta LIGHTHIZER-a (úřadu se ujal 15.5.)
28.7. poté, co z funkce odstoupil personální šéf Bílého domu Reince Priebus, byl jeho
nástupcem s účinností od 31.7. jmenován dosavadní ministr vnitřní bezpečnosti
John Francis KELLY
31.7. úřadující ministryní vnitřní bezpečnosti se stala Elaine Costanzo DUKE
1.8.
poměrem hlasů 92:5 schválil Senát do funkce ředitele FBI Christophera Asher
WRAY-e
29.9. po obvinění ze zneužívání veřejných prostředků k soukromým účelům odstoupil
ministr zdravotnictví a sociálních služeb Tom Price, úřadujícím ministrem se
stal Don J. WRIGHT
11.10. na úřad ministra vnitřní bezpečnosti nominoval prezident Kirstjen Michele
NIELSEN-ovou
2.11. prezident nominoval na předsedu Rady Federálního rezervního systému Jerome
Hayden „Jay“ POWELL-a
13.11. na úřad ministra zdravotnictví a sociálních služeb nominoval prezident
Alexandera Michaela AZAR-a II.
5.12. poměrem hlasů 62:37 schválil Senát jmenování Kirstjen Michele NIELSENové do funkce ministryně vnitřní bezpečnosti (úřad nastoupila 6.12.)
UZBEKISTÁN
4.9.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
27.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
VÁNOČNÍ OSTROV
4.9.
do úřadu správce australské vlády jmenována Natasha Louise GRIGGS (funkce
se ujala 5.10.)
VANUATU
17.6. zemřel prezident Baldwin Lonsdale, úřadujícím prezidentem se stal předseda
Parlamentu Esmon SAIMON
3.7.
v 1. kole prezidentských voleb získal Maxime Carlot Korman devět hlasů
volebního kolegia, Lui Patu Lavuko šest hlasů a Solomon Lawrence také šest
hlasů; 2. kolo bylo vyhlášeno na 5.7.
5.7.
ve 2. kole prezidentských voleb získal nový kandidát Tallis Obed Moses
podporu 27 členů kolegia, zatímco Maxime Carlot Korman 14 členů; ve 3. kole,
které se konalo téhož dne, získal Moses 32 hlasy a Carlot 23 hlasů
6.7.
ve 4. kole byl novým prezidentem zvolen Tallis Obed MOSES, pro kterého
hlasovalo 33 členů kolegia, zatímco 12 jich hlasovalo pro Carlota Kormana
(ústavou předepsaný slib složil vítěz voleb téhož dne a nastoupil svůj úřad)
19.12. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Ralph
REGENVANU

VELKÁ BRITÁNIE
24.1. Nejvyšší soud rozhodl poměrem hlasů 8:3, že k uplatnění článku 50 o odchodu
Velké Británie z EU musí mít vláda souhlas parlamentu Velké Británie, zatímco
parlamenty Severního Irska, Skotska a Walesu nemusí být v tomto směru
konzultovány
1.2.
poměrem hlasů 498:114 schválila Dolní sněmovna v 1. čtení zákon, který
zmocňuje vládu k zahájení procesu o vystoupení země z EU
8.2.
Dolní sněmovna schválila poměrem hlasů 494:122 ve 3. čtení zákon o zahájení
procesu vystoupení země z EU
19.2. Sněmovna lordů začala projednávat návrh zákona o aktivizaci vystoupení země
z EU
1.3.
Sněmovna lordů přijala poměrem hlasů 358:256 v prvním hlasování zákon o
vystoupení Velké Británie z EU s dodatkem, garantujícím postavení a práva
občanů ze zemí EU v Británii po jejím odchodu z EU; aby mohla podle čl. 50
Smlouvy o EU spustit v termínu proces odchodu z EU, chce vláda vrátit zákon
znovu Dolní sněmovně ke konečnému schválení v novelizovaném znění
7.3.
Sněmovna lordů schválila ve 2. čtení zákon o zahájení procesu opuštění EU,
poměrem hlasů 366:268 však k němu přijala další dodatek, požadující souhlas
parlamentu se zněním smlouvy mezi EU a Británií o jejím vystoupení z unie;
vláda prohlásila, že se vynasnaží tento dodatek odstranit v Dolní sněmovně
13.3. poměrem hlasů 335:287 odmítla Dolní sněmovna dodatek k zákonu o zahájení
procesu opuštění EU o ochraně zájmů občanů EU ve Velké Británii a poměrem
hlasů 331:286 dodatek o nutnosti schválit znění dohody s EU britským
parlamentem, které k zákonu připojila Sněmovna lordů; vláda tak může zahájit
procesu odchodu země z EU podle čl. 50 Smlouvy o EU
16.3. královna Alžběta II. podepsala zákon o zahájení procesu vystoupení země z EU
a tak k němu dala svůj formální souhlas
28.3. předsedkyně vlády Mayová podepsala dopis předsedovi Evropské komise,
kterým její vláda aktivuje čl. 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení země z EU a
který byl 29.3. předán vedení EU
19.4. Dolní sněmovna poměrem hlasů 522:13 schválila návrh premiérky na svolání
předčasných parlamentních voleb na 8.6. (3.5. se sněmovna rozpustila a
otevřela tak předvolební kampaň)
8.6.
předčasné parlamentní volby do Dolní sněmovny se 650 členy se uskutečnily za
účasti 68,8 % oprávněných voličů
9.6.
královna pověřila sestavením nové vlády předsedkyni vítězné Konzervativní
strany Theresu Mayovou
9.6.
nominovaná premiérka potvrdila všechny klíčové ministry v jejich funkcích
(MZV Boris JOHNSON); složení celé vlády oznámila 12.6.
13.6. předsedou Dolní sněmovny byl zvolen opět John BERCOW
26.6. konzervativci podepsali dohodu se severoirskou Demokratickou unionistickou
stranou o její podpoře menšinové vládě Theresy Mayové
29.6. Dolní sněmovna vyslovila důvěru menšinové vládě Konzervativní strany
poměrem hlasů 323:309
20.10. na summitu v Bruselu odmítli nejvyšší představitelé 27 členských států
požadavek Velké Británie zahájit jednání o budoucí spolupráci, protože jednání
o podmínkách jejího vystoupení z EU dostatečně nepostoupila ke společně
přijatelnému řešení
8.12. po společném jednání oznámili nejvyšší představitelé Velké Británie a EU
ukončení 1. fáze jednání o brexitu, která se týkala zejména problematiky

hranice Velké Británie (v Severním Irsku) a Irska, ochrany práv občanů EU ve
Velké Británii a placení příspěvků Británie do rozpočtu EU; po schválení
nejbližším summitem EU bude zahájena 2. fáze rozhovorů o budoucnosti
vztahů Velké Británie a EU, vč. Přechodného období po dobu dvou let od
formálního odchodu Británie z EU
8.12. po společném jednání oznámili nejvyšší představitelé EU a Velké Británie
ukončení 1. fáze jednání o brexitu, která se týkala zejména problematiky
hranice Velké Británie (v Severním Irsku) a Irska, ochrany práv občanů EU ve
Velké Británii a placení příspěvků Británie do rozpočtu EU; po schválení
nejbližším summitem EU bude zahájena 2. fáze rozhovorů o budoucnosti
vztahů Velké Británie a EU, vč. přechodného období po dobu dvou let od
formálního odchodu Británie z EU
13.12. proti vůli vlády schválila Dolní sněmovna poměrem hlasů 309:305 dodatek k
zákonu o brexitu, který poskytuje parlamentu rozhodující slovo o podobě
odchodu země z EU, popř. může jej i blokovat
VENEZUELA
4.1.
změny ve vládě, výkonným viceprezidentem byl jmenován Tareck EL
AISSAMI
5.1.
předsedou Národního shromáždění byl zvolen Julio Andrés BORGES
JUNYENT
9.1.
opozicí ovládané Národní shromáždění prohlásilo, že prezident Maduro neplní
své úřední povinnosti vyplývající z jeho úřadu a měl by být sesazen; Nejvyšší
soud vzápětí prohlásil takovou rezoluci parlamentu za nelegální
29.3. Nejvyšší soud rozhodl, že převezme kompetence opozicí ovládaného
Národního shromáždění, které již delší dobu soudem pohrdá, protože neplní
jeho různá rozhodnutí
1.4.
na výzvu prezidenta Madura v zájmu zachování institucionální stability a
rovnováhy mocí ve státu zrušil Nejvyšší soud rozsudek z 29.3., kterým zbavil
Národní shromáždění zákonodárných pravomocí
24.4. prezident vyzval opozicí k zahájení rozhovorů před nadcházejícími místními
volbami
26.4. vláda oznámila, že země vystoupí z Organizace amerických států, kterou
obvinila ze zasahování do vnitřních záležitostí Venezuely
1.5.
prezident Maduro vydal dekret o zřízení Ústavodárného Národního
shromáždění s více než 500 členy, aby připravilo novou ústavu země
23.5. předsedkyně Národní volební rady Tibisay Lucena oznámila, že opožděné volby
guvernérů se uskuteční 10.12.
24.5. prezident vydal dekret o svolání Ústavodárného shromáždění, jehož 545 členů
bude částečně zvoleno lidovými shromážděními na místní úrovni a částečně
delegováno různými skupinami veřejnosti, např. studenty, dělníky, rolníky,
důchodci nebo příslušníky domorodých kmenů; podle Národní volební rady se
volby Ústavodárného shromáždění uskuteční na konci července 2017, zatímco
opozicí ovládané Národní shromáždění dekret okamžitě odmítlo
21.6. změny ve vládě, novým MZV se stal Samuel MONCADA
28.6. opozici naklonění policejní důstojníci svrhli z ukradeného vrtulníku čtyři
granáty na budovy Nejvyššího soudu a ministerstva vnitra v průběhu
teroristického útoku, který označili za svůj boj proti tyranské vládě; prezident
akci vzbouřenců odsoudil a vyhlásil pohotovost bezpečnostních složek
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opozicí organizované referendum o plánu vlády svolat Ústavodárné
shromáždění, předčasných prezidentských volbách a úloze ozbrojených sil při
obraně stávající ústavy označil prezident za nezákonné a protiústavní
organizátoři neoficiálního referenda oznámili, že se ho účastnilo 6,492.381
voličů ve Venezuele a 693.789 v cizině (což je dohromady 36,8 % z 19,5
milionu oprávněných voličů), kteří z 98 % odmítli svolání Ústavodárného
shromáždění, podpořili zkrácení mandátu prezidenta před r. 2019, kdy vyprší
podle ústavy, a vyslovili se pro zásah ozbrojených sil na podporu současné
ústavy; následně opozice vyzvala k vyhlášení generální stávky na 20.7. na
protest proti ustavení Ústavodárného shromáždění
Národní shromáždění jmenovalo 33 nových soudců Nejvyššího soudu, který
toto jmenování však následně označil za nezákonné; vláda oznámila, že
nedovolí, aby dosavadní soudci Nejvyššího soudu byli sesazeni
volby do Ústavodárného shromáždění (Asamblea Constituyente) s 545 členy
proběhly za účasti 41,53 % oprávněných voličů (4.8. složili poslanci slib)
Národní volební rada odmítla všechny stížnosti na zmanipulovanou účast voličů
ve volbách Ústavodárného shromáždění, jehož ustavující schůzi odložil
prezident republiky na 4.8.
novým ministrem zahraničí se stal Jorge Alberto ARREAZA MONSERRAT
předsedkyní Ústavodárného shromáždění byla na jeho ustavující schůzi zvolena
Delcy Heroína RODRÍGUEZ GÓMEZ
armáda potlačila pokus o vzpouru posádky ve městě Valencia, vedenou
bývalým kapitánem Juanem Carlosem Caguaripano Scottem
Ústavodárné shromáždění rozhodlo o převzetí veškerých zákonodárných
pravomocí od opozicí ovládaného Národního shromáždění, které tak bylo de
facto zrušeno
Ústavodárné shromáždění jednomyslně schválilo dekret, kterým posílá vůdce
opozice před soud pro velezradu, protože podporují americké hospodářské
sankce proti své vlasti, vyhlášené prezidentem Trumpem 25.8.
opoziční Kulatý stůl demokratické jednoty (MUD), která za zprostředkování
Francie souhlasí s účastí na podzimních místních volbách, odmítla zahájit přímá
jednání s vládou dokud vláda nepropustí politické vězně; jednání měla být
zahájena v Dominikánské republice pod záštitou místního prezidenta Mediny a
bývalého španělského premiéra Rodrígueze Zapatera
místní volby za účasti 61,14 % oprávněných voličů vyhrála vládní Socialistická
strana (PSUV), která získala 17 guvernérů z 23 možných; opoziční MUD
odmítl výsledky uznat a požaduje jejich kompletní audit
18 nových guvernérů složilo přísahu před Ústavodárným shromážděním,
zatímco guvernéři zvolení za MUD akt bojkotovali
guvernéři států Táchira, Mérida, Nuevo Esparta a Anzoátegui složili přísahu
před Ústavodárným shromážděním, ačkoliv je opoziční koalice MUD, za kterou
byli zvoleni, neuznává; jediný opoziční nově zvolený guvernér státu Zulia Juan
Pablo Guanipa slib nesložil a podle předsedkyně shromáždění za to ponese
následky (v opakovaných volbách 10.12. získal i tuto funkci kandidát PSUV)
změny ve vládě (MZV zůstává)
vláda vyzvala opozici k obnovení vzájemných rozhovorů, které by měly vést ke
zlepšení poměrů v politickou a hospodářskou krizí sužované zemi; předchozí
úsilí o dialog v září t.r. ukončila opozice
v místních volbách získali vládní kandidáti PSUV 305 ze 335 volených
starostů, zatímco opoziční strany (Spravedlnost především, Lidová vůle a

Demokratická akce), které místní volby bojkotovaly, si tak uzavřely dveře k
účasti v prezidentských volbách v r. 2018, jak rozhodlo Ústavodárné
shromáždění (účast okolo 47 %)
24.12. ve vánočním gestu dobré vůle nařídilo Ústavodárné shromáždění propuštění 80
zatčených oponentů režimu, zadržovaných a vyšetřovaných v souvislostmi s
protivládními demonstracemi
VÝCHODNÍ TIMOR
20.3. v prezidentských volbách byl za účasti 71,16 % registrovaných voličů zvolen
Francisco GUTERRES „Lú-Olo“ se ziskem 57,1 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 20.5.); na dalších místech se umístili António Da Conceição (32,5
%), José Luis Guterres (2,6 %), José António de Jesús Das Neves
(2,3
%), Luís Alves Tilman (2,2 %), António Maher Lopes (1,8 %), Ángela
Freitas (0,8
%) a Amorim Vieira (0,8 %)
22.7. parlamentní volby do Národního parlamentu s 65 členy se konaly za účasti
76,74 % oprávněných voličů
5.9.
předsedou Národního parlamentu byl zvolen Aniceto Longuinhos GUTERRES
LOPES
14.9. předsedou vády byl jmenován Mari ALKATIRI
15.9. slib složila nová vláda (MZV Aurélio GUTERRES)
19.10. Národní parlament odmítl vyslovit důvěru vládě Mari Alkatiriho (19.12. tak
učinil již podruhé, když odmítl její programové prohlášení)
WAKE
2.1.
úřadujícím guvernérem se stal Joseph M, McDADE, Jr.
WALLIS A FUTUNA
1.2.
vrchním správcem a prefektem byl jmenován Jean-François TREFFEL (nástup
do úřadu 27.2.)
24.2. úřadujícím vrchním správcem se stal Stéphane DONNOT
26.3. parlamentní volby do Územního shromáždění s 20 členy se konaly za účasti
88,8 % oprávněných voličů
4.4.
předsedou Územního shromáždění byl hlasy 11 poslanců zvolen David VERGÉ
ZAMBIE
13.6. parlament suspendoval na 30 dní činnost 48 poslanců opoziční Jednotné strany
národního rozvoje (UPND) za to, že bojkotovali prezidentovo vystoupení v
parlamentu v březnu t.r. na protest proti zatčení svého předsedy a kandidáta na
úřad prezidenta Hichilemy
ZÁPADNÍ SAHARA
30.1. summit AU v Addis Abebě jednomyslně rozhodl o přijetí Maroka přes jeho
odpor k uznání Saharské arabské demokratické republiky, jejíž diplomaté však
návrat Maroka do AU po 33 letech přivítali
27.2. Maroko přislíbilo stáhnout od 28.2. svá vojska z nárazníkové zóny Guerguerat,
zřízené OSN, na znamení své ochoty ke kompromisu při jednání o postavení
Západní Sahary
21.3. ministr zahraničí SADR Mohammed Salem Ould Salek vyzval africké země k
sankcím proti Maroku, které se 20.3. odmítlo zúčastnit jednání bezpečnostní a
mírové rady AU, kde měl být projednáván teritoriální spor o Západní Saharu

28.4.

RB OSN přijala rezoluci č. 2351 (2017) o prodloužení mandátu mise OSN
MINURSO do 30.4.2018

ZIMBABWE
9.10. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Dr. Walter MZEMBI
6.11. na výzvu svých podporovatelů odvolal prezident svého neloajálního
viceprezidenta Emmersona Mnangagwu; jejo nástupce má zvolit mimořádný
kongres ZANU-PF v prosinci t.r.
15.11. poté, co 13.11. vrchní velitel armády generál Constantino Chiwenga varoval
před možným převzetím moci, budou-li chod země nadále ovládat kriminální
živly, a byl za to prezidentem Mugabem 14.11. obviněn ze zrady, obsadila
armáda důležité strategické body v hlavním městě a ve státní televizi ZBC
informovala o zákroku proti zločincům v okolí prezidenta, kteří stojí za
sociálními a hospodářskými potížemi obyvatelstva, vč. ministra financí Ignatia
Chomba
15.11. mluvčí ozbrojených sil generálmajor Sibusio Moyo oznámil převzetí kontroly
ve státě a bezpečí prezidenta Mugabeho a jeho rodiny
16.11. představitelé Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC), vedení ministrem
zahraničí JAR, zahájili zprostředkování mezi armádou a prezidentem Mugabem
o jeho budoucnosti
19.11. na mimořádném zasedání odvolal ústřední výbor vládního ZANU-Vlastenecké
fronty z funkce předsedy prezidenta Roberta Mugabeho a novým zvolil
bývalého viceprezidenta Emmersona Mnangagwu; prezidentova manželka byla
odvolána z funkce předsedkyně Ženské ligy ZANU-PF a ze strany vyloučena
21.11. prezident Mugabe zaslal Jacobu Mudendovi, předsedovi Národního
shromáždění, které právě zahájilo jednání o jeho sesazení, dopis, ve kterém se
vzdává svého úřadu; úřadujícím prezidentem se stal dosavadní viceprezident
Phelekezela MPHOKO
22.11. bývalý viceprezident Emmerson Dambudzo MNANGAGWA se vrátil do země
z politického exilu a 24.11. se složením prezidentské přísahy ujal úřadu hlavy
státu
27.11. nový prezident rozpustil vládu a úřadujícím ministrem zahraničí jmenoval
Simbarashe MUMBENGEGWI-ho
27.12. prezident jmenoval dva své zástupce – prvního viceprezidenta Constantino
CHIWENGA-u a druhého viceprezidenta Kembo MOHADI-ho - kteří se funkce
ujali 28.12.
EVROPSKÁ UNIE
17.1. až ve 4. kole voleb předsedy Evropského parlamentu byl do této funkce zvolen
kandidát lidovecké frakce Antonio TAJANI, který získal 342 hlasů, zatímco
předseda frakce Evropské socialistické strany Gianni Pitella obdržel pouze 282
hlasy
15.2. poměrem hlasů 408:254 schválil Evropský parlament dohodu o volném
obchodu mezi EU a Kanadou (CETA)
9.3.
až na Polsko, schválily všechny členské země na summitu v Bruselu Donalda
TUSK-a na funkci předsedy Evropské rady na další funkční období v délce 2,5
roku
28.3. předsedkyně britské vlády Mayová podepsala dopis předsedovi Evropské
komise, kterým její vláda aktivuje čl. 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení
země z EU a který byl 29.3. předán vedení EU

6.7.

Japonsko a EU dosáhly dohody o volném obchodu, kterou v Bruselu podepsali
japonský premiér Šinzó Abe a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker
7.7.
novou komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost se stala Marija
GABRIEL, kterou do funkce navrhla bulharská vláda 10.5.
20.10. na summitu v Bruselu odmítli nejvyšší představitelé 27 členských států
požadavek Velké Británie zahájit jednání o budoucí spolupráci, protože jednání
o podmínkách jejího vystoupení z EU dostatečně nepostoupila ke společně
přijatelnému řešení
8.12. po společném jednání oznámili nejvyšší představitelé EU a Velké Británie
ukončení 1. fáze jednání o brexitu, která se týkala zejména problematiky
hranice Velké Británie (v Severním Irsku) a Irska, ochrany práv občanů EU ve
Velké Británii a placení příspěvků Británie do rozpočtu EU; po schválení
nejbližším summitem EU bude zahájena 2. fáze rozhovorů o budoucnosti
vztahů Velké Británie a EU, vč. přechodného období po dobu dvou let od
formálního odchodu Británie z EU
15.12. summit Evropské rady v Bruselu schválil ukončení 1. etapy rozhovorů s Velkou
Británií o jejím vystoupení a vyslovil souhlas se zahájením 2. etapy o
podmínkách spolupráce EU a Británie v budoucnosti
NATO
5.6.
29. členem Severoatlantické smlouvy se stala Černá Hora
12.12. funkční období generálního tajemníka Jense Stoltenberga bylo prodlouženo o
dva roky, do 30.9.2020
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