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VOLEBNÍ KALENDÁŘ 2014  

První číslo Čtrnáctideníku v novém roce se již 

tradičně věnuje přehledu voleb a referend nejenom 

v Evropě, ale i v dalších částech světa. Mezi 

nejsledovanějšími volbami v České republice budou 

samozřejmě volby do zastupitelstev obcí v ČR, které 

se budou konat na podzim tohoto roku, ale také 

volby do Evropského parlamentu, kde ČR zastává 22 

mandátů. V roce 2009 získala v těchto volbách ODS 

9 mandátů, ČSSD 7 mandátů, KSČM 4 mandáty a 

KDU-ČSL 2 mandáty.1 

V tomto roce se budou konat prezidentské volby na 

Slovensku, a to 15. března. Pokud nezíská v prvním 

kole přímé volby vítězný kandidát více než 50 % 

hlasů, bude se konat kolo druhé (29. března 2014), 

kam postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.  

Kandidaturu na post prezidenta Slovenské republiky 

již oficiálně oznámili Robert Fico (Smer-SD), Pavol 

Hrušovský (KDH s podporou Most-Híd a SDKÚ), 

Radoslav Procházka (občanský kandidát), Ján 

Čarnogurský (občanský kandidát), Milan Kňažko 

(občanský kandidát), Gyula Bárdos (SMK), Andrej 

Kiska (občanský kandidát), Peter Osuský (SaS), 

Jozef Behýl (občanský kandidát), Stanislav Martinčko 

(Koalice občanů Slovenska), Leonid Chovanec 

(občanský kandidát), Milan Melník (občanský 

kandidát), Ľubica Blašková (občanská kandidátka), 

Jozef Šimko (primátor Rimavskej Soboty, SMS) a 

                                                

1 http://volby.cz [online]. Volby do Evropského parlamentu 
konané na území České republiky ve dnech 05.06. - 06.06.2009 
[2014-5-1]. Dostupné z:   
http://volby.cz/pls/ep2009/ep144?xjazyk=CZ. 

Viliam Fischer (občanský kandidát).2 Podle 

aktuálního průzkumu veřejného mínění by volilo v 

prvním kole prezidentských voleb současného 

předsedu vlády Roberta Fica 36,9 % dotázaných, 

Andreje Kisku 17,9 % dotázaných, Pavola 

Hrušovského 15,6 % a Radoslava Procházku 10,3 % 

dotázaných.3 

VOLBY V EVROPĚ 

 9. února: Švýcarsko, referendum 

 15. a 29. března: Slovensko, prezidentské 

 Březen: Makedonie, prezidentské 

 Květen: Litva, prezidentské 

 18. května: Švýcarsko, referendum 

 22. – 25. května: Evropská unie, parlamentní 

 25. května: Belgie, parlamentní (Poslanecká 

sněmovna) 

 30. června: Maďarsko, parlamentní  

 Srpen: Turecko, prezidentské 

 14. září: Švédsko, parlamentní  

 18. září: Skotsko, referendum o nezávislosti země 

 28. září: Švýcarsko, referendum 

 5. října: Bosna a Hercegovina, parlamentní 

 9. listopadu: Katalánsko – Španělsko, referendum 

o nezávislosti autonomního společenství 

 30. listopadu: Švýcarsko, referendum 

 30. listopadu: Moldavsko, parlamentní 

 Listopad: Rumunsko, prezidentské 

                                                

2 http://www.pravda.sk [online]. Prvé kolo prezidentských volieb 
bude 15. marca 2014 [2014-5-1]. Dostupné z: http:// 
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/302954-prezidentske-
volby-sa-budu-konat-15-marca/. 
3 http://www.focus-research.sk/ [online]. Preferencie kandidátov 
na post prezidenta – november 2013 [2014-5-1]. Dostupné z: 
http://www.focus-
research.sk/files/166_Preferencie%20prezidentskych%20kandidat
ov_november_2013.pdf. 
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VOLBY V AFRICE 

 14. ledna: Egypt, ústavní referendum 

 Únor: Libye, parlamentní  

 16. března: Guinea-Bissau, prezidentské a 

parlamentní  

 Duben: Alžírsko, parlamentní  

 20. května: Malawi, prezidentské a parlamentní  

 31. července: Jihoafrická republika, parlamentní 

 15. října: Mosambik, prezidentské a parlamentní 

 31. října: Botswana, parlamentní 

 31. října: Libanon, parlamentní 

 Listopad: Namibie, parlamentní a prezidentské 

VOLBY V AMERICE 

 2. února: Kostarika, parlamentní a prezidentské 

 2. února: Salvador, prezidentské 

 9. března: Kolumbie, parlamentní (Sněmovna 

reprezentantů, Senát) 

 4. května: Panama, parlamentní a prezidentské 

 16. května: Dominikánská republika, parlamentní 

(Poslanecká sněmovna, Senát) 

 25. května: Kolumbie, prezidentské 

 5. října: Brazílie, parlamentní (Poslanecká 

sněmovna, Federální Senát) a prezidentské 

 26. října: Uruguay, parlamentní a prezidentské 

 4. listopadu: Spojené státy Americké, parlamentní 

(Sněmovna reprezentantů, Senát – 1/3) 

 4. listopadu: Americká Samoa, parlamentní 

(Sněmovna reprezentantů, Senát) 

 Prosinec: Bolívie, prezidentské a parlamentní 

(Poslanecká sněmovna, Senát)  

VOLBY V ASII 

 5. ledna: Bangladéš, parlamentní 

 2. února: Thajské království, parlamentní 

 22. března: Maledivy, parlamentní  

 Březen: Severní Korea, parlamentní 

 5. dubna: Afghánistán, prezidentské 

 9. dubna: Indonésie, parlamentní (regionální 

zástupci Rady, Sněmovna reprezentantů) 

 30. dubna: Irák, parlamentní 

 31. května: Indie, parlamentní 

 9. července: Indonésie, prezidentské 

VOLBY V AUSTRÁLII A OCEÁNII 

 Březen: Antigua a Barbuda, parlamentní 

 Září: Fidži, parlamentní  

 Prosinec: Dominikánské společenství, parlamentní 

NADNÁRODNÍ VOLBY 

 Říjen: Rada bezpečnosti OSN (kandidáti: Nový 

Zéland, Španělsko, Turecko, Fidži, Malajsie, 

Angola) 

 Listopad: Rada pro lidská práva OSN 
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