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VOLEBNÍ KALENDÁŘ 2015

VOLBY V EVROPĚ

Jako tradičně přináší Čtrnáctideník na počátku roku
volební kalendář. První volby v roce 2015 již máme
za

sebou

–

v Uzbekistánu,

na

Srí

Lance

a

v Chorvatsku. V Uzbekistánu se konaly parlamentní
volby,

v nichž

si

nejsilnější

postavení

udržela

Uzbecká liberálně-demokratická strana. Na Srí Lance
proběhly předčasné prezidentské volby, které vyhrál
opoziční kandidát koalice vedené Jednotnou národní
stranou Maithripala Sirisena, a Srí Lanka tak má
nového prezidenta. Prezidentské volby proběhly na
přelomu roku také v Chorvatsku. Těsným vítězem se
stala

konzervativní

kandidátka

Kolinda

Grabar-

Kitarovicová, která ve druhém kole získala 50,74 %
hlasů. V úřadě vystřídá Ivo Josipovice, a Chorvatsko
tak bude mít první prezidentku ve své historii.
V neděli 25. ledna se uskuteční předčasné
parlamentní

volby

v Řecku.

Favoritem

voleb

je

Koalice radikální levice (SYRIZA). Evropa s napětím
očekává, zda se řeckým premiérem stane lídr Syrizy
Alexis

Tsipras,

který

slibuje

zrušení
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úsporných

opatření přijatých v souvislosti se splacením řeckého



11. ledna: Chorvatsko - prezident



25. ledna: Řecko – parlament



29. ledna: Itálie – prezident



7. února: Slovensko – referendum



1. března: Estonsko – parlament



do 12. března: Řecko – prezident



19. dubna: Finsko – parlament



7. května: Spojené království – Dolní
sněmovna



20. listopadu: Bělorusko – prezident

Neupřesněný termín voleb


Andora – generální rada



Polsko – prezident, parlament (obě komory)



Irsko – referendum



Dánsko – parlament



Portugalsko – Shromáždění republiky



Faerské ostrovy – parlament



Švýcarsko – národní rada



Španělsko – parlament (obě komory)



Rusko – Státní duma

dluhu. Politický vývoj v Evropské unii (EU) mohou
ovlivnit také květnové parlamentní volby ve Velké

VOLBY V AFRICE

Británii, kde je otázka setrvání země v EU velkým



20. ledna: Zambie – prezident

tématem.



25. ledna: Komory – shromáždění unie



14. února: Nigerie – prezident, parlament

Důležité

volby

se

však

nekonají

pouze

v Evropě. Termíny voleb po celém světě naleznete
v seznamu níže.

(obě komory)


28. února: Lesotho – národní shromáždění



21. března: Egypt – parlament (1. kolo)



2. dubna: Súdán – prezident, národní



shromáždění

Sv. Vincenc a Grenadiny – parlament/
poslanecká sněmovna



25. dubna: Egypt – parlament (2. kolo)



Sv. Kryštof a Nevis – národní shromáždění



25. května: Etiopie – Komora lidových



Britské Panenské ostrovy – poslanecká

zástupců
Neupřesněný termín voleb

sněmovna


Salvador – zákonodárné shromáždění



Dominika – poslanecká sněmovna



Bermudy – poslanecká sněmovna



Benin – národní shromáždění



Togo – prezident



Mauricius – národní shromáždění



Trinidad a Tobago – poslanecká sněmovna



4. ledna: Uzbekistán – parlament



Jižní Súdán – prezident, národní zákonodárné



8. ledna: Srí Lanka – prezident

shromáždění



17. března: Izrael – parlament



Burundi – národní shromáždění, prezident



29. března: Uzbekistán – prezident



Pobřeží slonoviny – prezident



Burkina Faso – národní shromáždění,

VOLBY V ASII

Neupřesněný termín voleb

prezident



Tádžikistán – shromáždění reprezentantů



Rovníková Guinea – prezident



Jemen – poslanecká sněmovna, prezident



Tanzanie – národní shromáždění, prezident



Turecko – národní shromáždění



Súdán – prezident



Omán – poradní shromáždění



Niger – národní shromáždění, prezident



Barma – parlament



Guinea – prezident



Ázerbájdžán – národní shromáždění



Čad – národní shromáždění



Uzbekistán – prezident



Kyrgyzstán – nejvyšší rada



Afghánistán – sněmovna lidu

VOLBY V AMERICE


24. dubna: Haiti – poslanecká sněmovna



9. září: Haiti – senát



13. září: Guatemala – prezident, kongres



19. října: Kanada – Dolní sněmovna



Mikronésie – kongres



25. října: Argentina – prezident



Marshallovy ostrovy – parlament



Nový Zéland – referendum



Pitcairnovy ostrovy – ostrovní rada



Kiribati – shromáždění, prezident

Neupřesněný termín voleb

VOLBY V AUSTRÁLII A OCEÁNII
Neupřesněný termín voleb



Anguilla – národní shromáždění



Surinam – národní shromáždění



Mexiko – poslanecká sněmovna

ZDROJE:



Argentina – poslanecká sněmovna, senát

IFES. ElectionGuide. Dostupné z: http://www.electionguide.org



Haiti – prezident



Venezuela – národní shromáždění
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