
  

V letošním roce se bude konat mnoho 

důležitých voleb, jako například v USA, kde dojde 

k volbě celého vrcholného byrokratického aparátu. 

V Egyptě se zase ukáže, jak se bude po rozsáhlých 

demonstracích a svržení dlouholetého vládce 

Mubaraka, který rezignoval 12. února 2011, vyvíjet 

politický směr země. Favoritem voleb je Muslimské 

bratrstvo. Velmi očekávané volby budou 

samozřejmě krajské a senátní volby v České 

republice, ale také prezidentské v Rusku, kde bude 

kandidovat současný premiér Putin. 

VOLBY V EVROPĚ 

 15. ledna: Kazachstán, parlamentní 

 22. ledna: Finsko,  prezidentské  (I. kolo) 

 22. ledna: Chorvatsko, referendum o přistoupení 

do EU a o otázkách referenda jako takového 

 Únor: Sýrie, parlamentní 

 4. března: Rusko, prezidentské  

 10. března: Slovensko, parlamentní 

 12. března: Švýcarsko, referendum 

 18. dubna: Guernsey, parlamentní 

 Duben: Řecko, parlamentní 

 22. dubna: France,  prezidentské  (I. kolo) 

 6. května: Francie, prezidentské (v případě 

potřeby - 2. kolo) 

 Květen: Srbsko, parlamentní 

 10. června: Francie, parlamentní (I. kolo) 

 17. června: France, parlamentní (II. kolo) 

 30. června: Island, prezidentské  

 Červenec: Albánie, prezidentské 

 Září: Bělorusko, parlamentní 

 8. října: Slovinsko, prezidentské  

 28. října: Ukrajina, parlamentní 

 28. října: Finsko, komunální 
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 Říjen: Litva, parlamentní 

 Říjen: Česká republika, parlamentní (obměna 1/3 

Senátu) 

 30. listopadu: Rumunsko, parlamentní 

VOLBY V AFRICE 

 3. – 4. /10. - 11. ledna: Egypt, parlamentní (III. 

kolo) 

 29. – 30. ledna/5. - 6. února: Egypt, Shura Council 

(I. kolo) 

 14–15. února/21. – 22. února: Egypt, Shura Council 

(II. kolo) 

 26. února: Senegal, prezidentské  

 Únor: Lesotho, parlamentní 

 4. – 5. března/11. – 12. března: Egypt, Shura 

Council (III. kolo) 

 11. března: El Salvador, parlamentní 

 24. března: Gambie, parlamentní 

 Březen: Madagaskar,  prezidentské a parlamentní  

 29. dubna/13. května: Mali, prezidentské  

 Duben: Libye, všeobecné volby 

 16. května: Dominikánská republika, prezidentské  

 Květen: Burkina Faso, parlamentní 

 Květen: Alžírsko, parlamentní 

 10. června: Demokratická republika Kongo, senátní 

(nepřímé) 

 Červen: Senegal, parlamentní 

 1. července: Mali, parlamentní (I. kolo) 

 22. července: Mali, parlamentní (II. kolo) 

 Červenec: Kamerun, parlamentní 

 14. srpna: Keňa, prezidentské a parlamentní 

 Srpen: Sierra Leone, prezidentské a parlamentní 

 Říjen: Togo, parlamentní 

 Prosinec: Ghana, prezidentské a parlamentní 
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VOLBY V AMERICE 

 

 Květen: Bahamské ostrovy, parlamentní 

 1. července: Mexiko, prezidentské a parlamentní 

 7. října: Venezuela, prezidentské  

 6. listopadu: Spojené státy americké, 

prezidentské, sněmovní, senátní a guvernérské 

 6. listopadu: Portoriko, všeobecné volby 

 Prosinec: Bermudy, parlamentní 

VOLBY V ASII 

 

 14. ledna: Čínská lidová republika, prezidentské a 

legislativní 

 2. února: Kuvajt, parlamentní 

 12. února: Turkmenistán, prezidentské  

 21. února: Jemen, prezidentské  

 25. března: Hong Kong, Předseda výkonné 

rady (nepřímé) 

 25. března: Jižní Osetie, prezidentské  

 29. března: Irán, parlamentní 

 1. dubna: Barma, parlamentní (doplňovací) 

 11. dubna: Jižní Korea, parlamentní 

 4. května: Palestina, prezidentské a parlamentní  

 6. května: Arménie, parlamentní 

 Květen: Východní Timor, prezidentské  

 Červen: Východní Timor, parlamentní 

 Červen: Mongolsko, parlamentní 

 Červenec: Náhorno-karabšská republika 

(Ázerbájdžán), prezidentské 

 Červenec: Indie, prezidentské (nepřímé) 

 Srpen: Turecko, prezidentské 

 Říjen: Gruzie, parlamentní 

 19. prosince: Jižní Korea, prezidentské  

 Prosinec: Bhútán, parlamentní 

 

 

VOLBY V AUSTRÁLII A OCENÁRII 

 

 3. ledna: Marshallovy ostrovy, prezidentské 

(nepřímé) 

 13. ledna: Kiribati, prezidentské  

 Červen: Papua Nová Guinea, parlamentní  

 Září: Vanuatu, parlamentní 

 6. listopadu: Palau, prezidentské a parlamentní 

NEUPŘESNĚNÝ TERMÍN VOLEB  

 Angola, parlamentní 

 Barbados, parlamentní (povinnost do ledna 2013) 

 Egypt, prezidentské 

 Česká republika, krajské (podzim) 

 Dánsko, referendum o výjimkách v EU 

 Faerské ostrovy, parlamentní 

 Fidži, parlamentní (povinnost do září 2014) 

 Guinea, parlamentní 

 Guinea-Bissau, parlamentní 

 Jemen, parlamentní 

 Japonsko, parlamentní (povinnost do 30. srpna 

2013) 

 Kosovo, prezidentské  

 Libye, prezidentské a parlamentní + ústavní 

referendum,  pokud bude schváleno referendum v 

dubnu 

 Malajsie, parlamentní (povinnost do roku 2013) 

 Malta, parlamentní (povinnost uskutečnění voleb 

do roku 2013) 

 Mauritánie, parlamentní 

 Rovníková Guinea, parlamentní 

 Severní Kypr, parlamentní 

 Somaliland, parlamentní  

 Tunisko,  prezidentské a parlamentní  

 Zimbabwe, prezidentské  

 Zimbabwe, referendum 
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