
NEZÁVISLÉ STÁTY A ZÁVISLÁ ÚZEMÍ (2009) 
 

Kābul [ĴýûĲ] / Kābol [کابل]  AFGHÁNISTÁN republika ( )  
Islámská republika Afghánistán   unitární stát 

paštština  
 
darí (lokální název pro perštinu) 

 ĀŅ9ŀĿĹć ńĸпĔ/ 7 IûĂĕĻûĪĬ/ 7 
[dә Afġānistān Islāmī Jumhūrīyat]  
 مجهوری اسالمی افغانستان

[Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān] 
 

ALBÁNIE Tiranë (Tirana) republika ( ) 
Albánská republika   unitární stát 
Republika e Shqipërisë  albánština  
   

ALŽÍRSKO al-Jazā'ir [đù/ĒĈĵ/] 
Dzayer / ⴷⵣⴰ ⵢ ⴻⵔ (Alžír)  

republika ( ) 

Alžírská lidová demokratická republika  unitární stát 
ÿņþħĘĵ/ ÿņĠ/đİĹŅďĵ/ ÿŅđù/ĒĈĵ/ ÿŅ9ŀĿĹĈĵ/  
[Al Jumhūrīyah al Jazā’irīyah ad 
Dīmuqrāţīyah ash Sha’bīyah] 
Tagduda tamegdayt taɣerfant n Dzayer 
/ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ 

arabština (úřední jazyk) 
 
 
 

berberština (tamazight, národní jazyk) 

 

   

ANDORRA Andorra la Vella nezávislý stát, spoluknížectví* 
Andorrské knížectví  unitární stát 
Principat d'Andorra  katalánština  
* státní forma je spoluknížectví pod nominální společnou správou francouzského prezidenta a biskupa v La Seu d'Urgell (Španělsko) 
   

ANGOLA Luanda republika ( ) 
Angolská republika  unitární stát 
República de Angola portugalština  
   

ANTIGUA A BARBUDA St John's monarchie ( ), království (S) 
Stát Antigua a Barbuda  unitární stát 
State of Antigua and Barbuda angličtina (má dependence) 
 
od území státu jsou administrativně odděleny dvě dependence: 
                  Barbuda (Codrington) částečně samosprávná dep. 
 Barbuda 

Barbuda 
 
angličtina 

 Redonda (neobydlené území) dependence 

 

 Redonda 
Redonda 

 
angličtina 

ARGENTINA Buenos Aires republika ( ) 
Argentinská republika  
/ Argentinský stát 

 federativní stát 

República Argentina / Nación Argentina španělština  (23 provincií, 1 autonomní město) 
 
Struktura federace: 
 Autonomní město Buenos Aires (Buenos Aires)  autonomní město 
 Autonomní město Buenos Aires 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
španělština 

 Buenos Aires (La Plata)  provincie 
 Provincie Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 
 
španělština 

 Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca)  provincie 
 Provincie Catamarca 

Provincia de Catamarca 
 
španělština 

 Córdoba (Córdoba)  provincie 
 Provincie Córdoba  

Provincia de Córdoba 
 
španělština 

 Corrientes (Corrientes / Taragui)  provincie 
 Provincie Corrientes 

Provincia de Corrientes 
Taragui Tetãmini 

 
španělština 
guaraní 

 Entre Ríos (Paraná)  provincie 
 Provincie Entre Ríos 

Provincia de Entre Ríos 
 
španělština 

 Formosa (Formosa)  provincie 
 Provincie Formosa 

Provincia de Formosa 
 
 

 
španělština 
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 Chaco (Resistencia)  provincie 
 Provincie Chaco 

Provincia del Chaco 
 
španělština 

 Chubut (Rawson) provincie 
 Provincie Chubut 

Provincia del Chubut 
 
španělština 

 Jujuy (San Salvador de Jujuy) provincie 
 Provincie Jujuy 

Provincia de Jujuy 
 
španělština 

 La Pampa (Santa Rosa)  provincie 
 Provincie La Pampa 

Provincia de La Pampa 
 
španělština 

 La Rioja (La Rioja)  provincie 
 Provincie La Rioja 

Provincia de La Rioja 
 
španělština 

 Mendoza (Mendoza)  provincie 
 Provincie Mendoza 

Provincia de Mendoza 
 
španělština 

 Misiones (Posadas)  provincie 
 Provincie Misiones 

Provincia de Misiones 
 
španělština 

 Neuquén (Neuquén)  provincie 
 Provincie Neuquén 

Provincia del Neuquén 
 
španělština 

 Ohňová země, Antarktida a ostrovy jižního Atlantiku (Ushuaia) provincie* (část: Antarktida) 
 Provincie Ohňová země, Antarktida a ostrovy jižního Atlantiku 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
 
španělština 

 Río Negro (Viedma) provincie 
 Provincie Río Negro 

Provincia de Río Negro 
 
španělština 

 Salta (Salta)  provincie 
 Provincie Salta 

Provincia de Salta 
 
španělština 

 San Juan (San Juan)  provincie 
 Provincie San Juan 

Provincia de San Juan 
 
španělština 

 San Luis (San Luis)  provincie 
 Provincie San Luis 

Provincia de San Luis 
 
španělština 

 Santa Cruz (Río Gallegos) provincie 
 Provincie Santa Cruz 

Provincia de Santa Cruz 
 
španělština 

 Santa Fe (Santa Fe)  provincie 
 Provincie Santa Fé 

Provincia de Santa Fé 
 
španělština 

 Santiago del Estero (Santiago del Estero) provincie 
 Provincie Santiago del Estero 

Provincia de Santiago del Estero 
 
španělština 

 Tucumán (San Miguel de Tucumán) provincie 
 Provincie Tucumán 

Provincia de Tucumán 
 
španělština 

* argentinská Provincie Ohňová země, Antarktida a ostrovy jižního Atlantského oceánu zahrnuje i mezinárodně neuznané nároky Argentiny na Falklandy, Jižní Georgii a 
Jižní Sandwichovy ostrovy a na sektor v Antarktidě 
   

ARMÉNIE Yerevan [Երևան] (Jerevan) republika ( ) 
Arménská republika  unitární stát 
Հայաստանի Հանրապետություն 
[Hayastani Hanrapetout'yun]  

(východní) arménština  
 

   

AUSTRÁLIE Canberra monarchie ( ), království (S) 
Australské společenství  
/ Australský svaz 

 federativní stát 

Commonwealth of Australia angličtina (6 států, 3 federální teritoria) 
 
Struktura federace: 
 Jižní Austrálie (Adelaide)  stát 
 Jižní Austrálie 

South Australia 
 
angličtina 

 Nový Jižní Wales (Sydney)  stát 
 Nový Jižní Wales 

New South Wales 
 
angličtina 

od území státu je administrativně odděleno samosprávné území: 
                  Ostrov Lorda Howea (Lord Howe Island) nezačleněné samosprávné území 
 Ostrov Lorda Howea a Ball's Pyramid 

Lord Howe Island and Ball's Pyramid 
 
angličtina 

 Queensland (Brisbane)  stát 
 Queensland 

Queensland 
 
angličtina 

 Tasmánie (Hobart)  stát 
 Tasmánie 

Tasmania 
 
angličtina 

 Victoria (Melbourne)  stát 
 Victoria 

Victoria 
 
angličtina 

 Západní Austrálie (Perth)  stát 
 Západní Austrálie 

Western Australia 
 
angličtina 
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 Severní teritorium (Darwin)  samosprávné federální teritorium 
 Severní teritorium 

Northern Territory 
 
angličtina 

 Teritorium hlavního města (Canberra)  samosprávné federální teritorium 
 Teritorium australského hlavního města 

Australian Capital Territory 
 
angličtina 

 Teritorium Jervisova zálivu (spravováno z Canberry)  federální teritorium 
 Teritorium Jervisova zálivu 

Jervis Bay Territory 
 
angličtina 

 
Zámořská území Austrálie  
(external territories; obyvatelé mají australské občanství a účastní se voleb australského parlamentu): 
Ashmorovy ostrovy a Cartierův ostrov*** neobydlené, spravováno z Canberry zámořské teritorium 

Území Ashmorovy ostrovy a Cartierův ostrov 
Territory of Ashmore and Cartier Islands 

 
--- 

Australské antarktické území neobydlené, spravováno z Canberry zámořské teritorium (Antarktida) 
Australské antarktické území 
Australian Antarctic Territory 

 
--- 

Herdův ostrov a MacDonaldovy ostrovy neobydlené, spravováno z Hobartu zámořské teritorium 
Území Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 
Territory of Heard and MacDonald Islands 

 
--- 

Kokosové (Keelingovy) ostrovy spravováno z Canberry  zámořské teritorium* 
Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 
Territory of Cocos (Keeling) Islands 

 
angličtina 

Norfolk Kingston / Kingston samosprávné zámořské teritorium 
Území ostrova Norfolk 
Territory of Norfolk Island 
Teritrii Norfuk Ailen 

 
angličtina 
norfolkština (kreolská angličtina) 

Ostrovy Korálového moře neobydlené území zámořské teritorium 
Území Ostrovů Korálového moře 
Coral Sea Islands Territory 

 
--- 

Vánoční ostrov spravováno z Canberry zámořské teritorium** 
Území Vánoční ostrov 
Territory of Christmas Island 

 
angličtina 

* celé území teritoria tvoří jednu obec s názvem Hrabství Kokosových (Keelingových) ostrovů (Shire of Cocos (Keeling) Islands), obec je samosprávná v rozsahu 
místní samosprávy státu Západní Austrálie, sídlo rady je na ostrově Home Island 
** Poznámka: celé území teritoria tvoří jednu obec s názvem Hrabství Vánoční ostrov (Shire of Christmas Island), obec je samosprávná v rozsahu místní samosprávy 
státu Západní Austrálie, sídlo rady je ve vesnici nazývané The Settlement 
*** překládá se též jazykově poněkud nepřesně jako Ashmorův a Cartierův ostrov. 

  

ÁZERBÁJDŽÁN Bakı (Baku) republika ( ) 
Ázerbájdžánská republika  diferencovaný stát 
Azərbaycan Respublikası  ázerbájdžánština (azerština) (1 autonomní republika) 
  
autonomní útvar:               Nachičevansko (Naxçıvan) autonomní republika 
 Nachičevanská autonomní republika 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
 
ázerbájdžánština (azerština) 

 
Poznámka: asi pětina území je pod kontrolou Arménie, resp. separatistického státního útvaru: 
 NÁHORNÍ KARABACH Stepanakert [Ստեփանակերտ] republika ( ) 
 Náhorní karabašská republika 

Republika Arcach*  unitární stát 
 Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն, Արցախ 
[L’drrnatsim Gharabagh 
Hanrapetut’yun, Arzach] 

arménština (nezávislost není mezinárodně 
uznána) 

* rovnoprávné názvy 
   

BAHAMY Nassau monarchie ( ), království (S) 
Bahamské společenství  unitární stát 
Commonwealth of The Bahamas  angličtina   
   

BAHRAJN Al-Manāmah [ńļŅđċþĵ/] monarchie ( ), království 
Bahrajnské království  unitární stát 
ĺŅđċþĵ/ ÿĳĶĹĸ  [Mamlakāt al-Baḥrain]  arabština   
   

BANGLADÉŠ Dhākā [ঢাকা] republika ( ) 
Bangladéšská lidová republika  diferencovaný stát 
গণ পর্জাত ী বাংলােদশ  
[Ganaprajatantri Bangladesh]  

bengálština  
 

  
autonomní útvar:               Čitágáónské horské oblasti  

(Rāngāmāti [রা ামািট]) 
částečně autonomní území zahrnující 3 distrikty 

 Čitágáónské horské oblasti / Chittagong Hill 
Tracts 
পাবর্তয্ চ gাম [Parbotto Chottogram] 

bengálština 

 
 



BARBADOS Bridgetown monarchie ( ), království (S)* 
Barbados  unitární stát 
Barbados angličtina   
* současná vláda plánuje změnu státní formy na parlamentní republiku 
   

BELGIE Brussel / Bruxelles / Brüssel* monarchie ( ), království     EU
Belgické království  federativní stát 
Koninkrijk België 
Royaume de Belgique 
Königreich Belgien  

nizozemština 
francouzština 
němčina 

(3 regiony / 3 společenství) 

* formálně je hlavním městem obec s názvem Stad Brussel / Ville de Bruxelles / Brüssel, jedna z 19 obcí Regionu Brusel – hlavní město, fakticky jsou belgické ústřední 
orgány rozmístěny po celém Regionu.  
 
Struktura federace (podle belgické ústavy je země definována jako federace společenství a regionů): 
Společenství: 
 Francouzské společenství (Brussel / Beuxelles / Brüssel) společenství 
 
 

Francouzské společenství Belgie  
Communauté française de Belgique francouzština 

 Německojazyčné společenství (Eupen) společenství 
  Německojazyčné společenství Belgie  

němčina Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 

 
Regiony: 

 
Poznámka: Vlámské společenství a region Vlámsko mají společné instituce (parlament, vládu), spojený útvar se někdy 
označuje jako Vlámský stát (De Vlaamse deelstaat). 
 

* uznané regionální jazyky: kriol, španělština, garifunština 
 

 

* sídlo vlády: Cotonou 
 

 

* sídlo vlády: La Paz / Chukiyapu / Chukiyawu 
** deklarativně též: araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-
kallawaya, machineri, maropa, mojeñotrinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 
weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré, zamuco 
 

 
 
 

 Vlamské společenství (Brussel / Bruxelles / Brüssel) společenství 
  Vlámské společenství  

Vlaamse Gemeenschap 
 
nizozemština 

 Brusel (Brussel / Bruxelles / Brüssel) region 
 
 

Region Brusel – hlavní město 
Région de Bruxelles-Capitale 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
francouzština 
nizozemština 

 Valonsko (Namur) region 
  Valonský region 

Région wallonne 
Wallonische Region 

 
francouzština 
němčina 

 Vlámsko (Brussel / Bruxelles / Brüssel) region 
  Vlámský region  

Vlaams Gewest 
 
nizozemština 

BELIZE Belmopan monarchie ( ), království (S) 
Belize  unitární stát 
Belize angličtina*   

BĚLORUSKO Minsk [Мiнск] / Minsk [Минск] republika ( ) 
Běloruská republika  unitární stát 
Рэспублiка Беларусь 
Республика Беларусь  

běloruština 
ruština  

 

BENIN Porto-Novo* republika ( ) 
Beninská republika  unitární stát 
République du Bénin  francouzština   

BHÚTÁN Thimphu [ཐམ་ཕ་ི ུ ] monarchie ( ), království 
Bhútánské království  unitární stát 
འ ག་ ལ་ཁབ།ུ  [Brug rGyal-Khab]  dzongkhä   

BOLÍVIE Sucre / Chuqichaka / Sukri* republika ( ) 
Mnohonárodní stát Bolívie  unitární stát 
Estado Plurinacional de Bolivia 
? 

španělština 
kečujština 
ajmarština ** 

 

? 

BOSNA A HERCEGOVINA Sarajevo / Сарајево / Sarajevo republika ( ) 
Bosna a Hercegovina  složený stát 
Bosna i Hercegovina 
Босна и Херцеговина 
Bosna i Hercegovina 

bosenština 
srbština 
chorvatština 

(2 entity a distrikt, který je kondominiem 
entit) 
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Struktura složeného státu: 

* hlavní město podle ústavy, faktické sídlo vlády: Бања Лука / Banja Luka / Banja Luka 
** podle ústavy: „jazyky Srbů, Bosňáků, Chorvatů“ 
 
Struktura Federace Bosny a Hercegoviny (pořadí uvedené v ústavě, nikoliv abecední, 10 kantonů): 
 Unsko-sanský kanton (Bihać / Bihać / Бихаћ) kanton 
 Unsko-sanský kanton  

Unsko-sanski kanton 
Unsko-sanska županija 
Унско-сански кантон 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Posávský kanton (Orašje / Orašje / Орашје) kanton 
 Posávský kanton 

Posavski kanton 
Posavska županija 
Посавски кантон 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Kanton Tuzla (Tuzla / Tuzla / Тузла) kanton 
 Kanton Tuzla 

Tuzlanski kanton 
Tuzlanska županija 
Тузлански кантон 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Zenicko-dobojský kanton (Zenica / Zenica / Зеница) kanton 
 Zenicko-dabojský kanton 

Zeničko-dobojski kanton 
Zeničko-dobojska županija 
Зеничко-добојски кантон 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Bosensko-podrinský kanton (Goražde / Goražde / Горажде) kanton 
 Bosensko-podrinský kanton Goražde  

Bosansko-podrinjski kanton Goražde 
Bosansko-podrinjska županija Goražde  
Босанско-подрињски кантон Горажде 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Středobosenský kanton (Travnik / Travnik / Травник) kanton 
 Středobosenský kanton 

Srednjobosanski kanton  
Županija Središnja Bosna  
Средњoбосански кантон 

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Hercegovsko-neretvanský kanton (Mostar / Mostar / Мостар) kanton 
 Hercegovsko-neretvanský kanton 

Hercegovačko-neretvanski kanton 
Hercegovačko-neretvanska županija 
Херцеговачко-неретвански кантон  

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Západohercegovský kanton (Široki Brijeg / Široki Brijeg / Широки Бријег) kanton 
 Západohercegovský kanton 

Zapadno-hercegovačka županija 
Zapadno-hercegovački kanton 
Западно-херцеговачки кантон  

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Sarajevský kanton (Sarajevo / Sarajevo / Сарајево) kanton 
 Kanton Sarajevo 

Kanton Sarajevo 
Sarajevska županija 
Кантон Сарајево  

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

 Kanton 10 (Livno / Livno / Ливно) kanton 
 Kanton 10* 

Kanton br. 10 
Županija br. 10** 
Кантон 10  

 
bosenština 
chorvatština 
srbština (formálně) 

* alternativně se užívají i názvy Západobosenský kanton, Kanton Hercegbosna, Livenský kanton 
** běžně se užívá ústavním soudem zrušený název Hercegbosanska županija 

 

 

 
Struktura federace: 
 Federální distrikt (Brasília) federální distrikt 
 Federální distrikt 

Distrito Federal 
 
portugalština 

 Acre (Rio Branco) stát 
 Stát Acre 

Estado do Acre 
 
portugalština 

 Federace Bosny a Hercegoviny / Muslimsko-chorvatská federace  
(Sarajevo / Sarajevo / Сарајево) 

entita, federativní republika 

Federace Bosny a Hercegoviny   
Federacija Bosne i Hercegovine 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Федерација Босне и Херцеговине 

bosenština 
chorvatština 
srbština 

 Republika srbská (Сарајево / Sarajevo / Sarajevo*) entita, unitární republika 
Republika srbská  
Република Српска 
Republika Srpska 
Republika Srpska 

 
srbština** 
bosenština** 
chorvatština** 

 Brčko (Brčko / Brčko / Брчко) samosprávné kondominium entit 
Distrikt Brčko 
Distrikt Brčko  
Distrikt Brčko 

  
bosenština 
chorvatština 
srbština Дистрикт Брчко 

BOTSWANA Gaborone / Gaborone republika ( ) 
Botswanská republika  unitární stát 
Lefatshe la Botswana 
Republic of Botswana  

čwanština (seTswana) 
angličtina  

 
 

BRAZÍLIE Brasília republika ( ) 
Brazilská federativní republika  federativní stát  
República Federativa do Brasil portugalština  (26 států, 1 fed. území) 
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 Alagoas (Maceió) stát 
 Stát Alagoas 

Estado de Alagoas 
 
portugalština 

 Amapá (Macapá) stát 
 Stát Amapá 

Estado do Amapá 
 
portugalština 

 Amazonas (Manaus) stát 
 Stát Amazonas 

Estado do Amazonas 
 
portugalština 

 Bahia (Salvador) stát 
 Stát Bahia 

Estado da Bahia 
 
portugalština 

 Ceará (Fortaleza) stát 
 Stát Ceará 

Estado do Ceará 
 
portugalština 

 Espírito Santo (Vitória) stát 
 Stát Espírito Santo 

Estado do Espírito Santo 
 
portugalština 

 Goiás (Goiânia) stát 
Stát Goiás 
Estado de Goiás 

  
portugalština 

 Maranhão (São Luís) stát 
 Stát Maranhão 

Estado do Maranhão 
 
portugalština 

 Mato Grosso (Cuiabá) stát 
 Stát Mato Grosso 

Estado de Mato Grosso 
 
portugalština 

 Mato Grosso do Sul (Campo Grande) stát 
 Stát Mato Grosso do Sul 

Estado de Mato Grosso do Sul 
 
portugalština 

 Minas Gerais (Belo Horizonte) stát 
 Stát Minas Gerais  

portugalština Estado de Minas Gerais 
 Pará (Belém) stát 
 Stát Pará  

Estado do Pará portugalština 
 Paraíba (João Pessoa) stát 
 Stát Paraíba 

Estado da Paraíba 
 
portugalština 

 Paraná (Curitiba) stát 
 Stát Paraná  

portugalština Estado do Paraná 
 Pernambuco (Recife) stát 

Stát Pernambuco 
Estado de Pernambuco 

 
portugalština 

 

 Piauí (Teresina) stát 
 Stát Piauí 

Estado do Piauí 
 
portugalština 

 Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) stát 
 Stát Rio de Janeiro 

Estado do Rio de Janeiro 
 
portugalština 

 Rio Grande do Norte (Natal) stát 
 Stát Rio Grande do Norte  

portugalština Estado do Rio Grande do Norte 
 Rio Grande do Sul (Pôrto Alegre) stát 

Stát Rio Grande do Sul   
portugalština Estado do Rio Grande do Sul 

 Rondônia (Pôrto Velho) stát 
 Stát Rondônia  

Estado de Rondônia portugalština 
 Roraima (Boa Vista) stát 

Stát Roraima   
Estado de Roraima portugalština 

 Santa Catarina (Florianópolis) stát 
Stát Santa Catarina   
Estado de Santa Catarina portugalština 

 São Paulo (São Paulo) stát 
Stát São Paulo   
Estado de São Paulo portugalština 

 Sergipe (Aracaju) stát 
Stát Sergipe   
Estado de Sergipe portugalština 

 Tocantins (Palmas) stát 
Stát Tocantins   
Estado do Tocantins portugalština 

 

 

* není součástí Schengenského prostoru a Eurozóny 

BRUNEJ Bandar Seri Begawan monarchie ( ), sultanát 
IKûδý MđĔ 9ďĻûý 

Stát Brunej – Darussalam 
/ Stát Brunej – Sídlo míru 

 unitární stát 

malajština (2 písma)  Negara Brunei Darussalam 
 Hпĕĵ/9/7 ńĻKđý /9ûδĻ 

BULHARSKO republika ( )                   EU* Sofija [София] 
Bulharská republika  unitární stát 
Република България bulharština   
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* úřední jazyk, další jazyky mohou být prohlášeny za národní 

BURKINA FASO Ouagadougou republika ( ) 
Burkina Faso  unitární stát 
Burkina Faso francouzština*   

 

 

BURUNDI Bujumbura republika ( ) 
Burundská republika  unitární stát 
Republika y'Uburundi 
République du Burundi 

rundština (kiRundi) 
francouzština 

 
 

* též POBŘEŽÍ SLONOVINY, Republika Pobřeží slonoviny 

CÔTE D'IVOIRE* Yamoussoukro republika ( ) 
Republika Côte d'Ivoire*  unitární stát 
République de la Côte d'Ivoire francouzština   

 

ČAD N'Djaména / Njāmīnā [ûļņĹĈĻ-] republika ( ) 
Čadská republika  unitární stát 
République du Tchad francouzština 

arabština  
 

7ûĘā ÿŅ9ŀĿĹć [Jumhūrīyat Tshād] 
 

* Podgorica je podle ústavy hlavní město (glavni grad), Cetinje [Цетиње] sídelní město hlavy státu (prijestonica) 

ČERNÁ HORA Podgorica [Подгорица]* republika ( ) 
Černá Hora   
Republika Crna Gora 
Република Црна Гора / Republika Crna 
Gora 
Republika Crna Gora 
Republika e Malit të Zi 
Republika Crna Gora 

černohorština 
srbština** 
 
bosenština** 
albánština** 
chorvatština** 

unitární stát 

** jazyky, jejichž použití v úředním styku je přípustné (jezik u službenoj upotrebi) 
 

* jazykově přípustný je i výraz ČESKO 

ČESKÁ REPUBLIKA* Praha republika ( )                      EU**
Česká republika   
Česká republika čeština  unitární stát 

** není součástí Eurozóny 
 

 

ČÍNA Běijīng [北京] (Peking) republika ( ) 
Čínská lidová republika  diferencovaný stát 
中華人民共和國 / 中华人民共和国 
[Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó] 

čínština (úřední jsou zjednodušené 
znaky – až na Hongkong a Macao)   

(2 zvláštní administrativní oblasti, 5 
autonomních oblastí a řada hierarchicky 
nižších autonomních jednotek)  

zvláštní administrativní oblasti: 

autonomní oblasti: 

                 Hongkong (Xiānggǎng [香港] / Hong Kong) zvláštní administrativní oblast 
 Zvláštní administrativní oblast Hongkong 

香港特別行政區 / 香港特别行政区  
[Xiānggǎng tèbié xíngzhèngqū] 
Hong Kong Special Administrative Region 

 
čínština (úřední jsou tradiční znaky) 
 
angličtina 

                 Macao (Àomén [澳門 / 澳门] / Macau) zvláštní administrativní oblast 
 Zvláštní administrativní oblast Macao  

澳門特別行政區 / 澳门特别行政区 [Àomén tèbié xíngzhèngqū] 
Região Administrativa Especial de Macau 

 
čínština (úřední jsou tradiční znaky) 
portugalština 

                 Čuangsko (Nánníng [南寧 / 南宁] / Namzningz) autonomní oblast 
 Čuangská autonomní oblast Guangxi 

廣西壯族自治區 / 广西壮族自治区 [Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū] 
Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih 

 
čínština (úřední jsou zjednodušené znaky) 
čuangština 

                 Vnitřní Mongolsko (Hūhéhàotè [呼和浩特] /          
                   Qöqeqota

 

[ ])

autonomní oblast 

 Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko 
內蒙古自治區 / 内蒙古自治区 [Nèi Měnggǔ zìzhìqū ] 

 
[Obüur Monggol-un öbertegen jasaqu oron] 

 
čínština (úřední jsou zjednodušené znaky) 
 
mongolština 

                 Chuejsko (Yínchuān [銀川 / 银川]) autonomní oblast 
 Chuejská autonomní oblast Ningxia 

寧夏回族自治區 / 宁夏回族自治区 [Níngxià Huízú zìzhìqū] 
 
čínština (úřední jsou zjednodušené znaky) 
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                 Ujgursko (Wūlǔmùqí [烏魯木齊 / 乌鲁木齐] / Ürümchi / 
 (ئۈرۈمچى

autonomní oblast 

 Ujguská autonomní oblast Xinjiang  
新疆維吾爾自治區 / 新疆维吾尔自治区 
[Xīnjiāng Wéiwú'ěr zìzhìqū] 
 Shinjang Uyghur aptonom rayoni / شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى

Vedle toho zahrnuje Čínská lidová republika řadu autonomních administrativních útvarů nižších hierarchických úrovní. K 31. 12. 
2005 se na úrovni prefektur jednalo o 30 autonomních prefektur, na úrovni okresů o 117 autonomních okresů a 3 autonomní 
prapory, na úrovni obcí o 1092 etnických obcí a 1 etnický sum. 

 
čínština (úřední jsou zjednodušené znaky) 
 
ujgurština 

                 Tibet (Lhasa [拉薩 / 拉萨] / Lha-sa [ལ་ས་ྷ ]) autonomní oblast 

 Autonomní oblast Tibet 
西藏自治區 / 西藏自治区 [Xīzàng zìzhìqū] 
བད་རང་ ང་ལངས་ོ ོ ོྗ  [Bod rang-skjong ldžongs] 

 
čínština (úřední jsou zjednodušené znaky) 
tibetština 

 
Poznámka: Čínská lidová republika nárokuje i území Taiwanu (uveden samostatně) 
 

* není součástí Eurozóny 

DÁNSKO København (Kodaň) monarchie ( ), království    EU*
Dánské království  unitární stát 
Kongeriget Danmark dánština 2 zámořská autonomní území 

 
Zámořská území Dánska 
(samosprávná území (selvstyrende områder), obyvatelé mají dánské občanství a účastní se voleb dánského parlamentu, žádné 
z území ale není součástí EU, Grónsko má vzhledem k unii postavení OCT): 
Faerské ostrovy Tórshavn / Thorshavn samosprávné území 

Faerské ostrovy  
Føroyar 
Færøerne 

 
faerština 
dánština 

Grónsko Nuuk samosprávné území 
Grónsko 
Kalaallit Nunaat 

 
grónština 

 

 

DOMINIKA Roseau republika ( ) 
Dominické společenství   unitární stát 
Commonwealth of Dominica angličtina  

 

DOMINIKÁNSKÁ REP. Santo Domingo (de Guzmán) republika ( ) 
Dominikánská republika  unitární stát 
República Dominicana  španělština   

DŽIBUTSKO Jībūtī [ńāŀþņć] / Djibouti (Džibuti) republika 
Džibutská republika   unitární stát 
ņć ÿŅ9ŀĿĹćńāŀþ  [Jumhūrīyat Jībūtī] 

 
République de Djibouti   

arabština 
francouzština  

 

EGYPT al-Qāhirah [1đľûİĵ/] (Káhira) republika ( ) 
Egyptská arabská republika  unitární stát 
ÿņýđħĵ/ đěĸ ÿŅ9ŀĿĹć  

 
[Jumhūrīyat Mişr al-Arabīyah] 

arabština   

* uznáno je také 13 domorodých jazyků: achuar chicham, a´ingae, awapit, chá palaa, huao tiriro, paicoca, quichua, quichua de la Amazonía (runa shimi), sia pedee, shuar-
chichan, tsa, fique, zápara a shiwiar chicham 

EKVÁDOR (San Francisco de) Quito republika ( ) 
Ekvádorská republika  unitární stát 
República del Ecuador  španělština *  

 

Āsmera [ኣስመራ] / Asmarā [/đĹĔ+] /  ERITREA 
Asmara 

republika ( ) 

Eritrejský stát  unitární stát 
ሃግሬ ኤርትራ [Hagere Ertra] 
ûŅđā9- ÿĵK7 [Dawlat Iritriyā] 

 
State of Eritrea 

tigriňňa 
arabština 
angličtina  

 

* není součásti Eurozóny 

ESTONSKO Tallinn republika ( )                       EU*
Estonská republika  unitární stát 
Eesti Vabariik estonština   
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ETIOPIE Ādīs Ābeba [Aዲስ Aበባ] republika ( ) 
Etiopská federativní demokratická 
republika 

 federativní stát 

የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
[yä-Ityop ̣ya Federalawi Dimokrasiyawi 
Ripäblik] 

amharština  (9 států, 2 města se zvláštním statutem) 

 
Struktura federace: 
 Afarsko (Asaita [Aሳይታ] / ?) stát 
 Afarský národní regionální stát 

የAፋር ክልል [Āfar Kilil] 
? 

 
amharšttina  
afarština 

 autonomní útvar:    
              Argobba (? [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Pawe 

Aርጎባ ልዩ ወረዳ [Ărgoba ləyu wŏräda] 
? 
? 

 
amharština 
afarština (?) 
argobba (?) 

 
 Amharsko (Bahir Dar [ባሕር ዳር]) stát 
 Amharský národní regionální stát 

የAማራ ክልል [Āmara Kilil] 
 
amharština 

 Benishangul – Gumuz (Āsosa [Aሶሳ]) stát 
 Národní regionální stát Benishangul – Gumuz 

የቤንሻንጉል-ጉምዝ ክልል [Bīnshangul Gumuz Kilil] 
 
amharština 

 autonomní útvary:    
              Mao-Komo (? [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Mao-Komo 

? [?] 
? 

 
amharština 
oromština (?) 

              Pawe (Almu [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Pawe 

ፓዌ ልዩ ወረዳ [Pawe ləyu wŏräda] 
 
amharština 

 
 Gambelsko (Gambella [ጋምቤላ]) stát 
 Gambelský národní regionální stát 

የጋምቤላ ሕዝቦች ክልል [Gambēla Hizboch Kilil] 
 
amharština 

 autonomní útvar:    
              Godere (Meti [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Godere 

? [?] 
 
amharština 

 
 Hararsko (Hārer [ ሐረር] / ?) stát 
  Hararský národní regionální stát 

የሐረሪ ሕዝብ ክልል [Hārerī Hizb Kilil] 
? 

 
amharština 
hararština 

 Oromsko (Ādama [Aዳማ]) stát 
  Oromský národní regionální stát 

የOሮሚያ ክልል [Oromīya Kilil] 
? 

 
amharština 
oromština 

 Somálsko (Jijiga [ጅጅጋ] / Jigjiga) stát 
  Somálský národní regionální stát 

የሶማሌ ክልል [Sumalē Kilil] 
Dhulka Soomaalida Ogaadeenya 

 
amharština 
somálština 

 Stát jižních národů (Āwasa [Aዋሳ]) stát 
  Regionální stát jižních národů, národností a kmenů 

የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል [YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch Kilil] 
 
amharština 

 autonomní útvary:    
              Amaro (Kele [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Amaro 

Aማሮ ልዩ ወረዳ [Ămaro ləyu wŏräda] 
? 

 
amharština 
koore (?) 

              Burji (Soyama [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Burji 

ቡርጂ ልዩ ወረዳ [Burji ləyu wŏräda] 
? 

 
amharština 
burji (?) 

              Dirashe (Gidole [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Dirashe 

ደራሼ ልዩ ወረዳ [Däraše ləyu wŏräda] 
? 

 
amharština 
dirashe (?) 

              Konso (Karati [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Konso 

ኮንሶ ልዩ ወረዳ [Konso ləyu wŏräda] 
? 

 
amharština 
konso (?) 

              Yem (Fofa [?]) autonomní woreda 
 Zvláštní woreda Yem 

የም ልዩ ወረዳ [Yäm ləyu wŏräda] 
? 

 
amharština 
yemsa (?) 

 
 Tigrajsko (Mak’elē [መቀሌ] / ?) stát 
  Tigrajský národní regionální stát 

የትግራይ ክልል [Tigray Kilil] 
? 

 
amharština 
tigriňňa 

 Dire Dawa (Dirē Dawa [ድሬዳዋ]) město se zvláštním statutem 
  Správní území Dire Dawa 

የድሬዳዋ Aስተዳደር [Dirē Dava Āstedader] 
 
amharština 

 Ādīs Ābeba (Ādīs Ābeba [Aዲስ Aበባ]) město se zvláštním statutem 
 Správní území Ādīs Ābeba 

የAዲስ Aበባ Aስተዳደር [Ādīs Ābeba Āstedader] 
 
amharština 
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FIDŽI Suva / Suva / Sūvā [सवाू ] republika ( ) 
Republika Fidžijské ostrovy  diferencovaný stát 
Republic of the Fiji Islands 
Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti 

िफ़जी ीप समह गणराू  [Fiji dvip samuh 
ganraajya] 

angličtina 
fidžijština 
hindustánština 

(1 autonomní území) 

autonomní útvar: 
 Rotuma (Ahau / Ahau / Ahau) dependence s vnitřní autonomií 
 Rotuma 

Rotuma 
Rotuma 
Rotuma 

 
angličtina 
fidžijština 
rotumština 

 

 

FILIPÍNY Maynila / Manila republika ( ) 
Filipínská republika  diferencovaný stát 
Republika ng Pilipinas 
Republic of the Philippines 

filipínština (tagalština) 
angličtina  

(1 autonomní oblast) 

autonomní útvar: 

* město ale leží mimo území autonomní oblasti 

 Muslimské Mindanao (Kotabato / Cotabato*) autonomní oblast 
 Autonomní oblast na Muslimském Mindanau 

Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanao 
Autonomous Region in Muslim Mindanao 

 
filipínština (tagalština) 
angličtina 

 

* s výjimkami pro Ålandy (jsou mimo zónu EU DPH, výjimky v oblasti jednotného trhu) 

FINSKO Helsinki / Helsingfors republika ( )                   EU*
Finská republika  diferencovaný stát 
Suomen Tasavalta 
Republiken Finland 

finština 
švédština 

(1 autonomní oblast) 

 
autonomní útvar: 
 Ålandy (Mariehamn) autonomní oblast 
 Ålandy / Oblast Ålandy  

Åland / Landskapet Åland  
 
švédština 

 

* plně jen evropské (metropolitní) území  

FRANCIE Paris (Paříž) republika ( )                   EU*
Francouzská republika   unitární stát 
République française francouzština   

 
autonomní útvar: 
 Korsika (Ajaccio / Aiacciu) region se zvláštním statutem 
 Územní společenství Korsika 

Collectivité territoriale de Corse 
Cullittività Tarrituriale di Corsica 

 
francouzština (úřední) 
korsičtina (regionální) 

 
Zámořská území Francie: 
 
1. zámořské regiony (régions d'outre-mer; zámořské regiony jsou integrální součástí Francie, jejich postavení se právně neliší 
od regionů v metropolitní Francii včetně plného členství v EU a účasti na měnové unii, nejsou ale součástí schengenského 
systému a zóny EU DPH), každý zámořský region je tvořen jedním departementem                                                     EU(OMR) 
 
Francouzská Guyana Cayenne zámořský region / departement 

Region Guyana 
Région Guyane 

 
francouzština 

Guadeloupe Basse-Terre zámořský region / departement 
Region Guadeloupe 
Région Guadeloupe 

 
francouzština 

Martinik Fort-de-France zámořský region / departement 
Region Martinik 
Région Martinique 

 
francouzština 

Réunion Saint-Denis zámořský region / departement 
Region Réunion 
Région Réunion 

 
francouzština 

 
2. zámořská společenství (collectivités d'outre-mer; zámořská společenství nejsou integrální součástí Francie a s výjimkou 
Svatého Bartoloměje a Svatého Martina ani Evropské unie, jejich obyvatelé ale mají francouzské občanství a účastní se voleb 
francouzského i evropského parlamentu, i některá nečlenská území EU jsou na základě dohody součástí Eurozóny (Mayotte, 
Saint Pierre a Miquelon), míra autonomie jednotlivých zámořských společenství se liší a některé používají specifická označení 
státoprávní formy)  
 
Francouzská Polynésie Papeete / Pape‘ete zámořská země 

Francouzská Polynésie 
Polynésie française  
Pōrīnetia Farāni 

 
francouzština (úřední) 
tahitština (povoleno užívání v úředním styku) 
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Mayotte (Mahoré) Mamoudzou departementální společenství 
Departementní společenství Mayotte 
Collectivité départementale de Mayotte  

 
francouzština 

Saint Barthélemy Gustavia zámořské společenství   EU(OMR) 
Společenství Saint Barthélemy 
Collectivité de Saint-Barthélemy  

 
francouzština 

Saint Martin Marigot zámořské společenství   EU(OMR) 
Společenství Saint Martin 
Collectivité de Saint-Martin 

 
francouzština 

Saint Pierre a Miquelon Saint-Pierre územní společenství 
Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 
francouzština 

Wallis a Futuna Mata'utu / Matā‘utu územní společenství  
Společenství Wallis a Futuna  
Collectivité de Wallis et Futuna 
Uvea mo Futuna 
Uvea mo Futuna 

 
francouzština 
wallisština (uveaština) 
futunština 

 
Členění Walisu a Futuny na domorodá království: 
 Uvéa (Matā’utu) království* 
 Domorodé království Uvéa 

Royaume coutumiers d'Uvéa 
? 

 
francouzština 
wallisština (uveaština) 

 Alo (Alo / Mala‘e) království** 
 Domorodé království Alo 

Royaume coutumiers d'Alo 
? 

 
francouzština 
futunština 

 Sigave (Sigave / Leava) království 
 Domorodé království Sigave 

Royaume coutumiers de Sigave 
? 

 
francouzština 
futunština 

* titul panovníka lavelua, ** titul panovníka tuiagaifo, *** titul panovníka tuisigave  
 
Poznámka: v referendu 29. 3. 2009 obyvatelstvo Mayotte rozhodlo, že v roce 2011 bude změněn statut na zámořský 
departement (tj. dojde k přechodu do prvního typu zámořských území Francie) 
 
3. společenství sui generis (podobný statut jako zámořská společenství, území není součástí EU, obyvatelé území budou 
rozhodovat v referendu uspořádaném mezi lety 2014 a 2018 o nezávislosti území, pokud bude výsledek negativní, stane se 
území zámořským společenstvím) 
 
Nová Kaledonie Nouméa společenství sui generis 

Nová Kaledonie 
Nouvelle Calédonie 

 
Francouzština 

 
4. zámořské teritorium (territoire d'outre-mer; zámořská teritoria nejsou integrální součástí Francie a nejsou součástí EU, na 
základě dohody ale používají jako měnu euro, nemají stálé obyvatelstvo a nečlení se na obce, neexistuje v nich samospráva, 
jsou spravována francouzským Ministerstvem pro zámoří) 
 
Francouzská jižní a antarktická území spravována ze Saint-Pierre (Réunion) zámořské území (část: Antarktida) 

Francouzská jižní a antarktická území 
Terres australes et antarctiques françaises 

 
francouzština 

 
Poznámka: Francouzská jižní a antarktická území zahrnují od února 2007 i ostrovy Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de 
Nova a Tromelin, které do té doby tvořily samostatné administrativní jednotky. Mezinárodně uznána je francouzská suverenita 
pouze v těch částech zámořského teritoria, které leží severně od  60° j. š., ne v sektoru v Antarktidě. 
 
5. další území pod francouzskou suverenitou (neobydlené území je majetkem francouzského státu, není ale jeho integrální 
součástí a nečlení se na obce, je spravováno francouzským Ministerstvem pro zámoří, vztah území k EU není definován, 
měnou je formálně euro) 
 
Clippertonův ostrov spravováno z Paříže území pod fr. suverenitou 

Clippertonův ostrov 
Île de Clipperton 

 

 

 

GABON Libreville republika ( ) 
Gabonská republika  unitární stát 
République gabonaise francouzština  

 

GAMBIE Banjul republika ( ) 
Gambijská republika  unitární stát 
Republic of The Gambia angličtina  

 

GHANA Accra republika ( ) 
Ghanská republika  unitární stát 
Republic of Ghana angličtina  

 

GRENADA Saint George's monarchie ( ), království (S) 
Grenadský stát  unitární stát 
State of Grenada angličtina  

 

 11



od území státu je administrativně oddělena dependence: 
 Carriacou and Petit Martinique 

(Hillsborough) 
dependence 

  

GRUZIE T'bilisi [თბილისი] republika ( ) 
Gruzie  diferencovaný stát  
საქართველო [Sak’art’velo] gruzínština (2 autonomní republiky, 1 přechodná 

administrativní jednotka) 
 
autonomní republiky:    
              Abcházsko (Sokhumi [სოხუმი] / Aq'wa 

[Аҟəа]*) (Suchumi)* 
autonomní republika* 

 Autonomní republika Abcházsko 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 
[Apchazetis avtonomiuri respublika] 
Аҧснытəи Автономтəи Республика 

 
gruzínština 
 
abchazština 

                Adžarsko (Bat'umi [ბათუმი]) autonomní republika 
 Autonomní republika Adžarsko 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
[Ačaris avtonomiuri respublika] 

 
gruzínština 

* Gruzie území neovládá a považuje je za „oblast okupovanou Ruskem“. Vláda Autonomní republiky Abcházsko fakticky sídlí v T'bilisi 
 
přechodná administrativní jednotka:    
              Jižní Osetie (T'bilisi)  přechodná administrativní jednotka** 
 Přechodná správa Jižní Osetie 

? 
[?] 
? 

 
gruzínština 
 
osetština 

** administrativní jednotka byla vytvořena na základě rozhodnutí gruzínského parlamentu 13. 4. 2007 dekretem prezidenta z 10. 5. 2007 jako přechodná do definitivního 
vyřešení jihoosetského statutu a má spíše deklarativní charakter, vláda oficiálně navrhuje statut autonomní republiky. Administrativní jednotka v současnosti neovládá 
žádné území, její správní orgány sídlí v T'bilisi  

 
Poznámka: Území Autonomní republiky Abcházsko ovládá separatistický státní útvar: 
 

ABCHÁZSKO Aq'wa [Аҟ əа] / Suhumi 
[Сухуми] (Suchumi) 

republika 

 Abcházská republika  unitární stát 
 Аҧсны Аҳəынҭқарра 

Республика Абхазия 

abcházština 
ruština 

(nezávislost není mezinárodně 
uznána) 

 
Poznámka: severní část regionu Shida Kartli (resp. Přechodné správy Jižní Osetie) ovládá separatistický státní útvar: 
 

JIŽNÍ OSETIE 
Cxinval [Цхинвал] / Chinvali 
[Цхинвали] / Ts'khinvali 
[ცხინვალი] 

republika 

 Republika Jižní Osetie  unitární stát 
 Республикæ Хуссар Ирыстон  

Республика Южная Осетия  
 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა  
[Samkhret‘ Oset’is Respublika] 

osetština 
ruština 
gruzínština 

(nezávislost není mezinárodně 
uznána) 

 

* 21 mayských jazyků, jazyk xinka a garifunština mají statut národních jazyků, jejich použití v úředním styku je silně limitováno 

GUATEMALA Guatemala republika ( ) 
Guatemalská republika  unitární stát 
República de Guatemala španělština (úřední)*  

 

 

GUINEA Conakry republika ( ) 
Guinejská republika  unitární stát 
République de Guinée francouzština  

 

GUINEA-BISSAU Bissau republika ( ) 
Republika Guinea-Bissau  unitární stát 
República da Guiné-Bissau portugalština  

* statut uznaných regionálních jazyků mají: guyanská kreolština, akawaio, hindustánština, macushi, wai-wai, aravačtina a karibština  

GUYANA Georgetown republika ( ) 
Guyanská kooperativní republika  unitární stát 
The Co-operative Republic of Guyana angličtina*  

 

 

HAITI Pòtoprens / Port-au-Prince republika ( ) 
Republika Haiti  unitární stát 
Repiblik d Ayiti 
République d'Haïti 

kreolština 
francouzština 
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HONDURAS Tegucigalpa republika ( ) 
Honduraská republika  unitární stát 
República de Honduras španělština  

CHILE Santiago de Chile republika ( )* 
Chilská republika  unitární stát 
República de Chile španělština  
* Chile nárokuje i sektor v Antarktidě (v administrativní struktuře státu obec Antártica v provincii Provincia de la Antártica Chilena)  
 
Zámořská území Chile (territorios especiales, geograficky oddělená integrální součást státu, obyvatelstvo má chilské občanství 
a účastní se voleb chilského parlamentu): 
 
Ostrovy Juana Fernándeze San Juan Bautista zvláštní území* 

Zvláštní území Ostrovů Juan Fernández 
Territorio Especial de Archipiélago Juan Fernández 

 
španělština 

Velikonoční ostrov Hanga Roa zvláštní území** 
Zvláštní území Velikonoční ostrov 
Territorio Especial de Isla de Pascua 
? 

 
španělština 
rapanujština 

* až do vydání prováděcího zákona k ústavnímu zákonu č. 20.193 z 27. 6. 2007, kterým byla vytvořena zvláštní území, spravováno jako obec Juan Fernández provincie 
Valparaíso 
** až do vydání prováděcího zákona k ústavnímu zákonu č. 20.193 z 27. 6. 2007, kterým byla vytvořena zvláštní území, spravováno jako Provincie Velikonoční ostrov 
(Provincia de Isla de Pascua) sestávající z jediné obce Hanga Roa 

 

 

CHORVATSKO Zagreb (Záhřeb) republika ( ) 
Chorvatská republika  unitární stát 
Republika Hrvatska chorvatština  

INDIE Naī Dillī [नई िदी] / New Delhi republika ( ) 
Indická republika  federativní stát 

भारत गणरा [Bhārat Ganarājya] 
Republic of India 

hindština (úřední jazyk)*) 

angličtina (vedlejší úřední jazyk)**) 
 
další federálně uznané jazyky: ***)  

(28 států, 7 svazových teritorií) 

ভাৰত গণৰাজয্ [Bhārôt Gônôrājyô] ásámština  

ভারত গণরাজয্  [Bhārot Gonorājyo] bengálština (bangla)  

? bodo  

? dogri  

ભારતીય ગણરાજ્ય [Bhārat Ganarājya] gudžarátština  

ಭారత గణರాజಯ್ [Bhārata Ganarājya] kannadština  

? kašmírština  

भारोत गोणराज [Bhārot Gonrāj] kónkánština  

? maithili  

? malajálamština  

? manípurština (meitei / meithei)  

भारतीय ूजासाक [Bhāratīy Pradzāsattāk] maráthština  

भारत गणरा [Bhārat Ganarādzya] nepálština  

ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ଯ [Bhārôt Gônôrājyô] urijština  

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ [Bhārat Ganarāj] paňdžábština  

भारत गणरा [Bhārat Ganarājya] sanskrt  

? santhalština  

? sindhština  

இந் யக் கு யரசு [Intiyak Kutiyarachu] tamilština  

ారత గణ ాజయ్ము [Bhārata Gana Rājyamu] telugština  

urdština 
 [Jumhūrīyat-e Bhārat] مجہوریت بھارت 

*) také jednací jazyk parlamentu a jazyk uvedený v 8. příloze indické ústavy  
**) také jednací jazyk parlamentu, jazyk, ve kterém je publikováno autoritativní znění federálních zákonů, jednací jazyk nejvyššího soudu,  
***) jazyky vyjmenované v 8. příloze indické ústavy  
 
 
Struktura federace – státy: 
 Ándhrapradéš (Haidarābādu [హౖెద ాబాదు] / Haidarābād [حیدر آباد] / Haidarābād [हदैराबाद] / Hyderabad) 
 Ándhrapradéš [doslovný překlad: Země Ándhrů] 

ఆంధర్ పర్ ేశ్  [Āmdra Pradēš]  

 [Āndrā Pradeš] آندھرا پردیش

आन्धर् पर्दशे [Āndra Pradeš] 
Andhra Pradesh   

 
telugština (úřední) 

urdština (vedlejší úřední v některých distriktech) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
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 Arunáčalpradéš (Itanagar / Ītānagar [ईटानगर]) 
 Arunáčalpradéš 

Arunachal Pradesh 

अणाचल ूदशे [Arunāchalprades] 

 
angličtina 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

 Ásám (Dichhpur [িদছuৰ] / Dispur [িদসপুর] / ? / Dispur [िदसपरु] / Dispur) 
 Ásám 

aসম [Ôxôm]  
অসম [Osom] 
? 

असम [Āsam] 
Assam 

 
ásámština (úřední) 
bengálština (vedlejší úřední v některých distriktech) 
bodo (vedlejší úřední v některých distriktech) 
hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 autonomní útvary:    
              Bodoland (Kokrājhār [েকাকৰাঝাৰ] / ? / Kokrajhar) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt území Bodolandu 

? 
? 
Bodoland Territorial Areas District 

 
ásámština 
bodo 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

              Karbi Anglong (Diphu [িডফ]ু / Diphu) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Karbi Anglong 

? 
Karbi Anglong District 

 
ásámština 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

              North Cachar Hills (Hāphlom [হাফলং] / Haflong) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt North Cachar Hills 

? 
North Cachar Hills District 

 
ásámština 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 
 Bihár (Patnā [पटना] / Patnā [پٹنہ] / Patna) 
 Bihár 

िबहार [Bihār] 

 [Bihār]  بہار

Bihar 

 
hindština 

urdština (vedlejší úřední jazyk) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Čhattísgarh (Rāypur [रायपरु] / Raipur) 
 Čhattísgarh 

छीसगढ़ [Chhattīsgarh] 
Chhattisgarh 

 
hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Džammú a Kašmír (Sirīnagar [سرینگر] / Srinagar / Shrīnagar [ौीनगर]; Jammūn [مجوں] / Jammu / Jammū [ज]ू) 
 Džammú a Kašmír 

 [Jammūn va Kashmīr] مجوں و کشمیر

Jammu and Kashmir 

ज और कँमीरू  [Jammū or Kashmīr] 

 
urdština1) 

angličtina (užívání v úředním styku povoleno) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

 autonomní útvary:    
              

Ladak (Kargil) (Kārgil [کارگل] / Kargil) 
území spadající do pravomoci Autonomní horské rozvojové rady 
Ladaku, Kargil (Ladakh Autonomous Hill Development Council; 
LAHDC) 

 Distrikt Kargil 
? 
Kargil District 

 
urdština 
angličtina (užívání v úředním styku povoleno) 

              
Ladak (Leh) (Leh [ليہ] / Leh) 

území spadající do pravomoci Autonomní horské rozvojové rady 
Ladaku, Leh (Ladakh Autonomous Hill Development Council; 
LAHDC) 

 Distrikt Leh 
? 
Leh District 

 
urdština 
angličtina (užívání v úředním styku povoleno) 

 
 Džhárkhand (Rāmchī [राचीं ] / Ranchi) 
 Džhárkhand 

झारखडं (Jhārkhamd) 
Jharkhand 

 
hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Goa (Panajī [पणजी] / Panadzī [पणजी] / Panajī [पणजी] / Panaji) 
 Goa 

गय [Gomya] 

गोवा [Gowā] 

गोआ [Goā] 
Goa 

 
kónkánština (úřední jazyk) 

maráthština (užívání v úředním styku je povoleno) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Gudžarát (Gāndhīnagar [ગાધીનગરં ] / Gāndhīnagar [गाधँीनगर] / Gandhinagar) 
 Gudžarát 

ગજરાતુ  [Gujarāt] 

गजरातु  [Gujarāt] 
Gujarat 

 
gudžarátština 

hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Harijána (Chamdīgarh [चडंीगढ़] / Chandigarh) 
 Harijána 

हिरयाणा [Hariyānā] 
Haryana 

 
hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
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 Himáčalpradéš (Shimlā [िशमला] / Shimla) 
 Himáčalpradéš 

िहमाचल ूदशे [Himāchal Pradesh] 
Himachal Pradesh 

 

hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
 Karnátaka (Bemgalūru [ಬెంగళೂరు] / Baemgalor [बगलोर] / Bengaluru2)) 
 Karnátaka 

కನా౯టక [Karnātaka] 

कनाटकर्  [Karnātak] 
Karnataka 

 
kannadština 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Kérala (Tiruvanantapuram [ത രുവന പ രംി ] / Tiruvanantapuram (Trivandrum) / Tiruvanamtapuram [ितवनतपरमं ु ] 

(Trivendram [िऽवमे ])) 
 Kérala 

േകരളം [Kēralam] 
Kerala 

करले  [Keral] 

 
malajálamština  

angličtina 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

 Madhjapradéš (Bhopāl [भोपाल] / Bhopal) 
 Madhjapradéš 

म ूदशे [Madhya Pradesh] 
Madhya Pradesh 

 
hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Maháráštra (Mumbaī [मबईुं ] / Mumbaī [मबईुं ] / Mumbai3)) 
 Maháráštra 

महारा [Mahārāshtra] 

महारा [Mahārāstra] 
Maharashtra 

 
maráthština 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Manipur (Imphāl [IMPAL / ইমফাল] / Imphāl [इफालं ] / Imphal) 
 Manipur 

mnipur / মিনপুর [Manipur] 

मिणपरु [Manipur] 
Manipur 

 
manípurština (meitei / meithei) 4) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
 Meghálaj (Shillong / ? / ? / Shilāmg [िशलागं]) 
 Meghálaj 

Meghalaya 
? 
? 

मघालये  [Meghālay] 

 
angličtina 
khasijština (vedlejší úřední v některých distriktech) 
garoština (vedlejší úřední v některých distriktech) 
hindština (na státní úrovni není úřední) 

 autonomní útvary:    
              Garo Hills (Tura / ?) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Garo Hills 

The Garo Hills District 
? 

 
angličtina  
garoština 

              Jaintia Hills (Jowai) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Jaintia Hills 

J intia Hills District a
 
angličtina  

              Khasi Hills (Shillong / ?) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Khasi Hills 

Khasi Hills District 
? 

 
angličtina  
khasijština 

 
 Mizórám (Āīzawl / Āizol [आइज़ोल] / Aizawl) 
 Mizóram 

? 

िमज़ोरम [Mizoram] 
Mizoram 

 
mizoština (mimo autonomní regiony) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 autonomní útvary:    
              Chakma (? / ? / Chawngte) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Chakma 

? 
? 
The Chakma District 

 
chakma 
hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

              Lai (? / Longtlāī [लॉतलाई] / Lawngtlai) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Lai 

? 
? 
The Lai District 

 
lai 
hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

              Mara (? / Saihā [सइहा] / Saiha) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Mara 

? 
? 
The Mara District 

 
mara 
hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 
 Nágáland (Kohima / Kohimā [कोिहमा]) 
 Nágáland 

Nagaland 

नागालड [Nāgālæmd] 

 
angličtina 

hindština (na státní úrovni není úřední) 
 
 

 



 Paňdžáb (Chamdīgarh [ਚੰਡੀਗੜ] / Chamdīgarh [चडीगढ़ं ] / Chandigarh) 
 Paňdžáb 

ਪੰਜਾਬ [Pamjāb] 

पजाबं  [Pamjāb] 
Punjab 

 
paňdžábština (písmo gurumukhí) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Rádžasthán (Jaypur [जयपरु] / Jaipur) 
 Rádžasthán 

राजान [Rājasthān] 
Rajasthan 

 

hindština 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
 Sikkim (Gangtok / Gamgtok [गगटोकं ]) 
 Sikkim 

Sikkim 

िसिम [Sikkim] 

 
angličtina5) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

 Tamilnád (Chennai [ெசன்ைன] / Chennaī [चईे ] / Chennai)6)  
 Tamilnád 

த ழ்நா  [Tamilnātu] / த ழ் நா  [Tamil Nātu]  

तिमलनाडु [Tamilnādu] / तिमल नाडु [Tamil Nādu]  
Tamil Nadu 

 
tamilština 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Tripura (Agartala / Āgortolā [আগরতলা] / ? / Agartalā [अगरतला]) 
 Tripura 

Tripura 
ি পুরা  [Tripurā] 
? 

िऽपराु  [Tripurā] 

 
angličtina 
bengálština 

kokborokština (tripurština) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 
 autonomní útvary:    
              Tripurská kmenová území (Khumulwng / ? / ? / ?) autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy 
 Distrikt Tripurská kmenová území 

Tripura Tribal Areas District 
? 
? 
? 

 
angličtina 
bengálština 
kokborokština (tripurština) 
hindština (na státní úrovni není úřední) 

 
 Urísa (Bhubôneshbôr [ଭୁବନେଶ୍ବର] / Bhubaneswar / Bhuvaneshvar [भवनरु े ]) 
 Urísa 

ଓଡ଼ିଶା [Orishā] 
Orissa 

उड़ीसा [Urīsā] 

 
urijština 

angličtina 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

 Uttarákhand (Dehrādūn [दहराने ] / Dehradun / Derā Dūn [دیرہ دون]) 
 Uttarákhand 

उराखडं [Uttarākhamd] 
Uttarakhand 
 [Uttarākhand] اتراکھنڈ

 
hindština 

angličtina 

urdština 

 Uttarpradéš (Lakhnaū [लखनऊ] / Lakhna'u [لکھنؤ] / Lucknow) 
 Uttarpradéš 

उर ूदशे [Uttar Pradesh] 

 [Uttar Pradesh] اتر پردیش

Uttar Pradesh 

 
hindština 

urdština (vedlejší úřední jazyk) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 Západní Bengálsko (Kolkātā [কলকাতা] / Kolkātā [कोलकाता] / Kolkātā [कोलकाता] / Kolkata7)) 
 Západní Bengálsko 

পি চমব  [Poshchimbongo] 

पिम बाल 

पिम बगालं  [Paščim Bamgāl] 
West Bengal 

 
bengálština (úřední) 

nepálština (vedlejší úřední v jednom distriktu) 

hindština (na státní úrovni není úřední) 

angličtina (na státní úrovni není úřední) 
autonomní útvary:    
              Darjeeling (Gorkha Hill)  

(Dārjilim [দািজর্িলং] / ? / Dārjilimg [दािजिलगर् ं ] / Darjeeling) 
autonomní region podle 6. přílohy indické ústavy,  
území spravované Gorkha Hill Council 

 Distrikt Darjeeling 
? 
? 
?  
District Darjeeling 

 
bengálština (úřední) 
nepálština (vedlejší úřední) 
hindština (na státní úrovni není úřední) 
angličtina (na státní úrovni není úřední) 

 
Struktura federace – svazová teritoria: 
 Andamany a Nikobary (Port Bleyar [पोटर् यरे ] / Port Blair) 
 Ostrovy Andamany a Nikobary 

अडमानं  और िनकोबार ीप समहू (Amdamān ôr Nikobār dvīp samūh) 
Andaman and Nicobar Islands 

 
hindština 

angličtina 
autonomní útvary:    
              

North Sentinel Island (formálně neexistuje) 
nekontaktovaná kmenová komunita bez formálních právních vztahů  
s Indií, podle některých výkladů suverénní entita pod indickou 
ochranou  

 (úřední název neexistuje) (neurčeno) 
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 Čandígarh (Chamdīgarh [ਚੰਡੀਗੜ] / Chamdīgarh [चडीगढ़ं ] / Chandigarh) 
 Čandígarh 

ਚੰਡੀਗੜ [Chamdīgarh] 

चडीगढ़ं  [Chamdīgarh] 
Chandigarh 

 
paňdžábština (písmo gurumukhí) 

hindština 

angličtina (na teritoriální úrovni není úřední) 

 Dádra a Nagar Havelí (Silwāsā [िसासा] / Selvās [?] / Silvāsā [िसलवासा] / Silvassa) 
 Dádra a Nagar Havelí 

दादरा आिण नगर हवलीे  [Dādrā āni Nagar Hawelī] 

દાદરા અને નગર હવલીે  [Dādrā ane Nagar Havelī] 

दादरा और नगर हवलीे  [Dādrā or Nagar Havelī] 
Dadra and Nagar Haveli 

 
maráthština 

gudžarátština 

hindština (na úrovni teritoria není úřední) 

angličtina (na úrovni teritoria není úřední) 

 Daman a Diu (Daman [દમણ] / Daman / Daman [दमण] / Daman [दमन]) 
 Daman a Diu 

દમણ અને દીવ [Daman ane Diyū] 
Daman and Diu 

दमण आिण दीव [Daman āni Dīw] 

दमन और दीव [Daman or Div] 

 
gudžarátština 

angličtina 

maráthština (užívání v úředním styku je povoleno) 

hindština (na úrovni teritoria není úřední) 

 Dillí (Dillī [िदी] / Dillī [ਿਦੱਲੀ] / Dehlī [دہلی] / Delhi)  
 Dillí 

िदी [Dillī] 
ਿਦੱਲੀ [Dillī] 

 [Dehlī] دہلی

Delhi 

 
hindština (úřední) 

paňdžábština (2. úřední) 

urdština (2. úřední) 

angličtina (na úrovni teritoria není úřední) 

 Lakadivy (Kavaratti [കവരത്തി ] / Kavarattī [कवरी] / Kavaratti) 
 Lakadivy / Lakšadvíp 

ലക്ഷദീ പ് [Lakshadvīp] 

लक्षीप [Lakshadvīp] 
Lakshadweep 

 
malajalámština 

hindština (na úrovni teritoria není úřední) 

angličtina (na úrovni teritoria není úřední) 

 Puttuččéri  
(Putuchchēri [ ச்ேச ] / Puduččēri [పుదు ేచ్ ి] / Putuččēri [പ തു േ രി] / Puducherry / Pondichéry / Pāmdicherī [पािडचरीं े ]) 

 Puttuččéri 
ச்ேச  [Putuchchēri] 

పుదు ేచ్ ి [Puduččēri] 

പ തു േ രി [Putuččēri] 
Puducherry 
Pondichéry 

पािडचरीं े  [Pāmdicherī] 

 
tamilština 

telugština 

malajalámština 

angličtina 

francouzština 

hindština (na úrovni teritoria není úřední) 
 
1) vedle toho státem podporované regionální jazyky: kašmírština, dogrijština, paharština, baltijština, ladakhština, paňdžábština, godžriština, dardiština 
2) dříve Bengalore 
3) dříve Bombay 
4) státem je dále uznáno 9 kmenových jazyků 
5) uznané tradiční jazyky (úředně „oficiální“): lepčština (lepcha), bhútánština (bhutia), nepálština, limbuština (limboo), newari, gurung, mangar, mukhia, rai, sherpa, tamang 

6) dříve Matarās [மதறாஸ்] / Madrās [मिास] / Madras 
7) dříve Calcutta 

 

INDONÉSIE Jakarta republika ( ) 
Indonéská republika  diferencovaný stát 
Republik Indonesia indonéština (lokální forma malajštiny) (4 autonomní území) 
 
autonomní území:    
              Aceh (Banda Aceh) zvláštní region 
 Nanggroe Aceh Darussalam 

Nanggroe Aceh Darussalam 
 
indonéština 

                Papua (Jayapura) provincie (s vyšším stupněm autonomie) 
 Provincie Papua 

Provinsi Papua 
 
indonéština 

 Yogyakarta (Yogyakarta) zvláštní region (v čele sultán) 
 Zvláštní region Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
indonéština 

 Západní Papua (Manokwari) provincie (s vyšším stupněm autonomie) 
 Provincie Západní Papua 

Provinsi Papua Barat 
 
indonéština 

 

IRÁK Baghdād [7/ďĪý] / Ľý /ďĩ  / Bexda republika ( ) 
Irácká republika  federativní stát 

arabština 
 
kurdština 

(1 region a území nezačleněná do 
regionu*) 

ÿņį/đħĵ/ ÿŅ9ŀĿĹĈĵ/  
[Al Jumhūrīyah al ’Irāqiyah] 
Чį/đņĦ /9ûĸРĲ / Komara Îraqê 
* proces federalizace státu není dokončen 
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Struktura federace: 
 Kurdistán ( Ľľ đЩĵK  / Hewlêr / Arbīl [Ĵņý9+] / Arbela [?] / Erbil) region 
 Region Kurdistán 

Ľľ IûĂĔ79ŀĲ ŁĹШ9  / Herêma Kurdistan 

IûĂĔ7đĲ ķņĶį- [Iqlīm Kurdistān] 

Poznámka: Kurdistán zahrnuje 3 governoráty, zbylých 15 governorátů dosud nebylo do žádného regionu začleněno. Další regiony mají vznikat v průběhu roku 2008.    

? 
? 

 
kurdština 
arabština 
asyrština (na části území) 
irácká turkménština (turečtina) (na části území) 

 

Tehrān [تهران] ÍRÁN republika ( ) 
Íránská islámská republika  unitární stát 
 مجهوری اسالمی ایران

 
[Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān] 

perština  

* není součástí Schengenského prostoru 

IRSKO Baile Átha Cliath / Dublin republika ( )                       EU*
Irsko  unitární stát 
Éire 
Ireland 

irština 
angličtina 

 

 

 

ISLAND Reykjavík republika ( ) 
Islandská republika  unitární stát 
Lýðveldið Ísland islandština  

ITÁLIE Roma (Řím) republika ( )                       EU*
Italská republika  diferencovaný stát 
Repubblica Italiana italština (5 autonomních regionů, jeden z nich 

složen ze dvou autonomních provincií) 
* s výjimkami pro exklávu Campione d’Italia (není součástí Schengenského prostoru, zóny EU DPH, celního území EU ani Eurozóny – měnou je švýcarský frank) a Livigno 
(není součástí zóna EU DPH a celního území EU)  
 
autonomní regiony:    
 Friaulsko – Julské Benátsko  

(Trieste / Trst / Trièst / Triest) 
autonomní oblast 

 Autonomní region Friulsko – Julské Benátsko 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajia 
Regjon Autonome Friûl Vignesie Julie 
Autonome Region Friaul Julisch Venetien 

 
italština 
slovinština 
furlandština 
němčina 

 Sardinie (Cagliari / Casteddu) autonomní oblast 
 Autonomní oblast Sardinie 

Regione Autonoma della Sardegna 
Regione Autònoma de sa Sardigna 

 
italština 
sard(in)ština (reg.) 

 Sicílie (Palermo / Palermu) autonomní oblast 
 Autonomní oblast Sicílie 

Regione Autonoma Siciliana 
Rigiuni Autonuma Siciliana 

 
italština 
sicilština (reg.) 

 Trentsko – Horní Adiže  
(Trento / Trient / Trent) 

autonomní oblast 

 Autonomní oblast Trentsko - Horní Adiže 
Regoine Autonoma Trentino - Alto Adige 
Autonome Region Trentino - Südtirol 
Region Autonóma Trentin - Südtirol 

 
italština 
němčina 
ladinština 

 Údolí Aosta (Aosta / Aoste)  autonomní oblast 
 Autonomní oblast Údolí Aosta 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Région autonome Vallée d'Aoste 

 
italština 
francouzština 

 
autonomní provincie Autonomní oblasti Trentino - Alto Adige:    
 Bolzano (Bolzano / Bozen / Bulsan) autonomní provincie 
 Autonomní provincie Bolzano 

Provincia autonoma di Bolzano 
Autonome Provinz Bozen 
Provinzia autonoma da Bulsan 

 
italština 
němčina 
ladinština 

 Trento (Trento / Trient / Trent)  autonomní provincie 
 Autonomní provincie Trento 

Provincia autonoma di Trento 
Autonome Provinz Trient 
Provinzia autonoma de Trent 

 
italština 
němčina 
ladinština 
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Yerūshālayim [ירושלים] /  
Ūrshalīm-al-Quds [;ďİĵ/ ķņĶė9K+] 
(Jeruzalém)* 

IZRAEL republika ( ) 

Stát Izrael  unitární stát 
 novohebrejština [Medinat Yisra’el] מדינת ישראל

arabština 

 
Ĵņù/đĔ- ÿĵK7 [Dawlat Isrā’īl] 
* arabský název je uveden v podobě, který používají izraelské úřady (kombinuje biblický a běžně užívaný název města), běžný arabský název města je al-Quds [;ďİĵ/]; 
mezinárodní společenství považuje za hlavní město Tel Aviv – Jafo [ יפו-אביב-תל ] / Tall Abīb Yāfā [ûĬûŅ üņý+ Ĵā], ne Jeruzalém. 



 
Poznámka: mezinárodně není uznána izraelská anexe východního Jeruzaléma (1980) a Golanských výšin (1981), Izrael dále 
okupuje část Západního břehu Jordánu a Gazy (ty ale nejsou oficiálně jeho součástí).  
 

 

JAMAJKA Kingston monarchie ( ), království (S) 
Jamajka  unitární stát 
Jamaica angličtina  

JAPONSKO Tōkyō [東京] monarchie ( ), císařství 
Japonský stát  unitární stát 
日本国 [Nippon-koku] japonština  
 

Şan'ā' [)ûħļĚ] JEMEN republika ( ) 
Jemenská republika  unitární stát 
ÿņļĹņĵ/ ÿŅ9ŀĿĹĈĵ/ 

 
[Al Jumhūrīyah al Yamanīyah] 

arabština  

JIŽNÍ AFRIKA Pretoria / Pretoria / iPitoli / 
iTswani / Tshwane / Tshwane / 
Pitoriya / Pitori / iPitoli / Tswane 
/ iPitori* 

republika ( ) 

Jihoafrická republika  unitární stát 
Republic of South Africa 
Republiek van Suid-Afrika 
Riphabiliki yase Ningizimu Afrika 
iRiphabliki ya Mzantsi Afrika 
Repabliki ya Afrika-Borwa 
Repabliki ya Afrika-Borwa 
Repabliki ya Afrika-Borwa 
Riphabiliki ya Afrika-Dzonga 
Riphabiliki yase Ningizimu Afrika 
Riphabuliki ya Afrika Tshipembe 
Repabliki we Sewula Afrika 

angličtina 
afrikánština 
zuluština 
xhosa 
severní sothština 
čwanština 
jižní sothština 
tsonga 
svazijština 
vendština 
jižní ndebelština 

 

* uvedeno tzv. administrativní hlavní město, připravuje se jeho přejmenování v angličtině a afrikánštině na Tshwane, legislativním hlavním městem je Cape Town / 
Kaapstad (ve většině afrických jazyků Kapa, případně iKapa), soudním hlavním městem je Bloemfontein / Bloemfontein (ve většině afrických jazyků Mangaung, případně 
iBlomfanteni 
 
Zámořské území Jižní Afriky  
(integrální součást státu, administrativně nemá území žádné zvláštní postavení, je jen geograficky odlehlé): 
Ostrov Marion a ostrov prince Eduarda Fairbaim Settlement součást provincie Western Cape 

Ostrov Marion a ostrov prince Eduarda 
Marion Island and Prince Edward Island 
Marion Eiland en Prins Edward Eiland 

 

 

JIŽNÍ KOREA Soul [서울] republika ( ) 
Korejská republika   diferencovaný stát 
대한민국 [Taehanmin-guk] korejština (1 autonomní provincie) 
 
autonomní provincie:    
              Jeju (Čedžu) (Jeju [제주]) autonomní provincie 
 Zvláštní samosprávná provincie Jeju 

제주특별자치도 [Jeju Teukbyeol Jachido] 
 
korejština 

 

'Ammān [IûĹĦ] JORDÁNSKO monarchie ( ), království 
Jordánské hášimovské království  unitární stát 
ÿņĹėûĿĵ/ ÿņĻ79к/ ÿĳĶĹĹĵ/ 

 

[Al Mamlakah al Urdunīyah al 
Hāshimīyah] 

arabština  

 

KAMBODŽA Phnum Pénh (Phnompenh)  monarchie ( ), království 
Kambodžské království  unitární stát 

 
[Preăhréachéanachâkr Kâmpuchéa] 

khmerština  

 

KAMERUN Yaoundé / Yaounde republika ( )   
Kamerunská republika  unitární stát 
République du Cameroun 
Republic of Cameroon  

francouzština 
angličtina 
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KANADA Ottawa monarchie ( ), království (S) 
Kanada  federativní stát 
Canada 
Canada 

angličtina 
francouzština 

(10 provincií, 3 teritoria) 

 
Struktura federace: 
 Alberta (Edmonton) provincie 
 Provincie Alberta 

Province of Alberta 
 
angličtina 

 Britská Kolumbie (Victoria) provincie 
 Provincie Britská Kolumbie 

Province of British Columbia 
 
angličtina 

 Manitoba (Winnipeg / Winnipeg) provincie 
 Provincie Manitoba 

Province of Manitoba 
Province de Manitoba 

 
angličtina 
francouzština (pouze v leg. a soud., ne v exekutivě) 

 Nový Brunšvik (Fredericton) provincie 
 Provincie Nový Brunšvik 

Province of New Brunswick 
Province de Nouveau-Brunswick 

 
angličtina 
francouzština 

 Newfoundland a Labrador (St. John's) provincie 
 Provincie Newfoundland a Labrador 

Province of Newfoundland and Labrador 
 
angličtina 

 Nové Skotsko (Halifax) provincie 
 Provincie Nové Skotsko 

Province of Nova Scotia 
 
angličtina 

 Ontario (Toronto) provincie 
 Provincie Ontario 

Province of Ontario 
 
angličtina 

 Ostrov prince Eduarda (Charlottetown) provincie 
 Provincie Ostrov prince Eduarda 

Province of Prince Edward Island 
 
angličtina 

 Quebec (Ville de Québec) provincie 
 Provincie Quebec 

Province de Québec 
 
francouzština 

 Saskatchewan (Regina) provincie 
 Provincie Saskatchewan 

Province of Saskatchewan 
 
angličtina 

 Nunavut (Iqaluit / Iqaluit / ᐃᖃᓗᐃᑦ) teritorium 
 Nunavut 

Nunavut Territory 
Territoire de Nunavut 
ᓄᓇᕗᑦ / Nunavut 
Nunavut 

 
angličtina 
francouzština 
inuktikut 
inuinnaqtun 

 Severozápadní teritoria (Yellowknife / Yellowknife / osawaw mohkomān / 
Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / 
Yellowknife / Sômbak’è) 

teritorium 

 Severozápadní teritoria 
Northwest Territories 
Territoires du Nord-Ouest 

 
angličtina 
francouzština 

 ? cree (ᓀᐦᐃᔭᐤ (nêhiyaw)) (formálně) 
 ? chipewyan (ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ / Dëne Sųłiné) (formálně) 
 ? gwich’in (Dinjii Zhuh K‘yuu) (formálně) 
 ? inuinnaqtun (formálně) 
 ? inuktitut (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut) (formálně) 
 ? inuvialuktun (formálně) 
 ? severní slavey (Sahtúot‘įnę Yatį) (formálně) 
 ? jižní slavey (Deh Gáh Goot‘įę Zhatie) (formálně) 
 ? dogrib (Tłįchǫ) (formálně) 

 Yukon (Whitehorse) teritorium 
 Yukon 

Yukon 
Yukon 

 
angličtina 
francouzština 

 

 

KAPVERDY Praia / Praia republika ( ) 
Kapverdská republika  unitární stát 
República de Cabo Verde  
Republika di Kabu Verdi 

portugalština (úřední) 
kapverdština (uznaný regionální jazyk) 

 

Ad-Dawḥah [ÿĊKďĵ/] (Dauhá) KATAR monarchie ( ), emirát 
Stát Katar  unitární stát 

arabština  đġį ÿĵK7 [Dawlat Qaţar] 
 

 

KAZACHSTÁN Astana [Астана] republika ( ) 
Republika Kazachstán  unitární stát 
Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан 

kazaština 
ruština 
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KEŇA Nairobi / Nairobi republika ( ) 
Keňská republika  unitární stát 
Jamhuri ya Kenya 
Republic of Kenya 

svahilština 
angličtina 

 

* označení městské obce skládající se z několika sídel; prezident sídlí v Bairiki, parlament v Ambo, nejvyšší soudní moc v Betio  

KIRIBATI South Tarawa / Teinainano* republika ( ) 
Republika Kiribati  unitární stát 
Ripaberikin Kiribati 
Republic of Kiribati  

kiribatština 
angličtina 

 

 
Speciální územní jednotka:    
              Banaba (de facto Suva, Fidži) speciální územní jednotka* 
 Ostrov Banaba 

Banaba Island 
? 

 
angličtina 
kiribatština 

* domorodé obyvatelstvo ostrova bylo v minulosti přesídleno na ostrov Rabi na Fidži a má občanství jak Kiribati, tak Fidži. Jím volená Rabi Council of Leaders and Elders 
má v rámci Fidži postavení obce, zároveň ale spravuje záležitosti ostrova Banaba a vysílá jednoho zástupce do kiribatského parlamentu 

 

 

KOLUMBIE (Santa Fé de) Bogotá republika ( ) 
Kolumbijská republika  unitární stát 
República de Colombia španělština  

Moroni [IđĸS
R R

] / Moroni /  
Mūrūnī [ńĻK9ŀĸ] KOMORY republika 

Komorská unie  federativní stát 
đĹį K H:7KS
R R Q Q U R

S   [Udzima wa Komori] komorština (národní jazyk) 

francouzština 

arabština 

(3 resp. 4 autonomní ostrovy) 

Union des Comores  

 

đĹİĵ/ 7ûċā/ [Ittiḥādu l-Qumur] 

Struktura federace: 
Anjouan (Ndzu ani)  w
(Mutsamudu [ďĹĕĂĸR R Q U R

] /  Mutsamudu / Mūtsāmūdū [K7ŀĸûĕāŀĸ]) 
 

autonomní ostrov 

 Anjouan 
IK:ďĻS
Q U U U

 [Ndzwani] 
Anjouan 
I/ŀĈĻ+ [Anjuwān] 

 
komorština 

francouzština 

arabština  
Mwali   
(Fomboni [ĺþĹĬS

R U R
] / Fomboni / Fūmbūnī [ńĻŀþĸŀĬ]) autonomní ostrov 

 M ali w
GŀĸS
Q U

 [Mwali] 
Moheli 
ńĶņľŀĸ [Mūhīlī] 

 
komorština 

francouzština 

arabština 
Ngazidja (Grande Comore)   
(Moroni [IđĸS

R R
] / Moroni / Mūrūnī [ńĻK9ŀĸ]) autonomní ostrov 

 Ngazigja 
4Ē∆Q
S
Q
 [Ngazidja] 

Grande Comore 
ÿĈŅĒĈĻ+ [Anjazījâ] 

 
komorština 

francouzština 

arabština 

 
Poznámka: Komory nárokují jako 4. federální jednotku ostrov Mayotte, který je ale zámořským územím spravovaným Francií. 
Komorské zdroje tuto jednotku označují takto: 

Maore (Mayo te)   t 
(Mamudzu [:ďĹĸR U R Q

] / Mamudzu / Māmūdzū [K:7ŀĸûĸ]) autonomní ostrov 

 Maore 
9ŀĸS
R Q

 [Maore / Mawore] 
Mayotte 
M9ŀľûĸ [Māhūrī] 

 
komorština 

francouzština 

arabština 

 

 

KONGO (Brazzaville) Brazzaville / Braza 
/ Brazzaville republika ( ) 

Konžská republika  unitární stát 
République du Congo 
Repubilika ya Kongo 
Republiki ya Kongó 

francouzština (úřední) 
kituba (národní) 
lingala (národní) 
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* nezávislost státu není uznána všeobecně a je částečně omezena (není úplná v soudnictví, zahraniční politice apod.)  
 

 

 

 

KYPR Levkósia [Λευκωσία] / Lefkoşa 
(Nikósie) republika ( )                       EU*

Kyperská republika  unitární stát 
Κυπριακή Δημοκρατία  
[Kypriakí Dimokratía] 
Kıbrıs Cumhuriyeti 

řečtina 
 
turečtina 

 

* není součástí Schengenského prostoru, řada omezení platí pro oblast ovládanou Severokyperskou tureckou republikou (mimo oblast aplikace práva EU, není součástí 
EURATOM, Schengenského prostoru, oblasti EU DPH, celního území EU, jednotného trhu ani Eurozóny, obyvatelé ale mají občanství EU a mohou se účastnit voleb 
Evropského parlamentu), nejasný je vztah zón pod kontrolou OSN k EU 
 
Poznámka: Kypr kontroluje pouze 59 % rozlohy ostrova, 4 % území jsou pod suverenitou Spojeného království (Western 
Sovereign Base Area a Eastern Sovereign Base Area, používají se i názvy Dhekelia a Akrotiri) a 37 % území (severní část 
ostrova) zabírá separatistický útvar: 
 SEVERNÍ KYPR Lefkoşa (Nikósie) republika ( ) 
 Severokyperská turecká republika  unitární stát 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turečtina (nezávislost není mezinárodně 

uznána) 
 

 

LAOS Viangchan [ວຽງຈນັ] (Vientiane) republika ( ) 
Laoská lidově demokrartická republika  unitární stát 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປະໄຕິ  ປະຊາຊນົລາວ 
[Sathalanalat Pasathipatai Pasason Lao] 

laoština  

 

LESOTHO Maseru / Maseru monarchie ( ), království 
Lesothské království  unitární stát 
’Muso oa Lesotho 
Kingdom of Lesotho 

jižní sothština 
angličtina 

 

 

LIBANON Bayrūt [2Kđņý] (Bejrút) republika ( ) 
Libanonská republika  unitární stát 
ÿņĻûļþĶĵ/ ÿŅ9ŀĿĹĈĵ/ 
[Al Jumhūrīyah al Lubnānīyah] 

arabština  

 

LIBÉRIE Monrovia republika ( ) 
Liberijská repubilka  unitární stát 
Republic of Liberia angličtina  

KONGO (Kinshasa) Kinshasa / Kinsasa / Kinsásá / 
Kinshasa / Kinshasa republika ( ) 

Konžská demokratická republika  unitární stát 
République démocratique du Congo 
Repubilika ya Kongo ya Dimokalasi 
Republiki ya Kongó Demokratiki 
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 
Ditunga dia Kongu wa Mungalaata 

francouzština (úřední) 
kikongo (národní) 
lingala (národní) 
svahilština (národní) 
tshiluba (národní) 

 

KOSOVO Prishtinë / Приштина / Priština republika ( )* 
Republika Kosovo  unitární stát 
Republika e Kosovës 
Република Косово / Republika Kosovo 

albánština 
srbština 

 

KOSTARIKA San José (de Costa Rica)  republika ( ) 
Kostarická republika  unitární stát 
República de Costa Rica španělšina  

KUBA La Habana (Havana) republika ( ) 
Kubánská republika  unitární stát 
República de Cuba španělština  

KUVAJT al Kuwayt [ĀŅŀĳĵ/] monarchie ( ), emirát 
Stát Kuvajt   
ĀŅŀĳĵ/ ÿĵK7 [Dawlat al Kuwayt] arabština unitární stát 

KYRGYZSTÁN Biškek [Бишкек] /  
Biškek [Бишкек]  republika ( ) 

Kyrgyzská republika  unitární stát 
Кыргыз Республикасы 
Киргизская Республика 

kyrgyzština 
ruština 
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Ţarābulus al-Gharb [0đĪĵ/ ēĶý/đĠ]  
LIBYE 

(Tripolis) 
republika*  

Velká libyjská arabská lidová 
socialistická džamáhíríja 

 unitární stát 

ŁĹĤħĵ/ ÿņĲ/đĂėм/ ÿņþħĘĵ/ ÿņþņĶĵ/ ÿņýđħĵ/ ÿŅđņľûĹĈĵ/ 
[Al Jamāhīrīyah al ’Arabīyah al Lībīyah 
ash Sha’bīyah al Ishtirākīyah al ‘Uz,má] 

arabština 
 

 

*oficiálně džamáhíríja, tj. ani republika ani monarchie, ale "stát autentické lidové moci", de facto vojenská diktatura 
 

LICHTENŠTEJNSKO Vaduz monarchie ( ), knížectví 
Lichtenštejnské knížectví  unitární stát 
Fürstentum Liechtenstein němčina  
 

LITVA Vilnius republika ( )                       EU*
Litevská republika  unitární stát 
Lietuvos Respublika litevština  
* není součástí Eurozóny 
 

LOTYŠSKO Rīga republika ( )                       EU*
Lotyšská republika  unitární stát 
Latvijas Republika lotyština  
* není součástí Eurozóny 
 

LUCEMBURSKO Luxembourg / Luxemburg / 
Lëtzebuerg 

monarchie ( ), 
velkovévodství        EU 

Lucemburské velkovévodství  unitární stát 
Grand-Duché de Luxembourg 
Großherzogtum Luxemburg 
Groussherzogtum Lëtzebuerg 

francouzšitna 
němčina 
lucemburština 

 

 

MADAGASKAR Antananarivo* republika ( ) 
Madagaskarská republika  unitární stát 
Repoblikan’i Madagasikara 
République de Madagascar 
Republic of Madagascar 

malgaština 
francouzština 
angličtina 

 

* úřední název ve všech jazycích, ve francouzštině se běžně užívá i název Tananarive 
 

MAĎARSKO Budapest (Budapešť) republika ( )                       EU*
Maďarská republika  unitární stát 
Magyar Köztársaság maďarština  
* není součástí Eurozóny 
 

MAKEDONIE Skopje [Скопје] / Shkupi republika ( ) 
Republika Makedonie*  unitární stát 
Република Македонија 
Republika e Maqedonisë 

makedonština 
albánština 

 

* OSN a část mezinárodního společenství uznala Makedonii pod kompromisním názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Поранешна Југословенска 
Република Македонија / Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë). V září 2007 byl stát uznán jako Republika Makedonie 118 státy, jako Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 13 státy (včetně ČR) a dalšími 3 státy bez jednotného oficiálního určení názvu   
 

* v čele stojí volený nejvyšší panovník / Yang di-Pertuan Agong 

MALAJSIE Kuala Lumpur / 9ŀΡĸŀĵ о/ŀĲ monarchie ( ), království* 
Federace Malajsie  federativní stát 
Persekutuan Tanah Malaysia / 
ûņĕņĶĸ ĽĻûā I/ŀāŀĳĔđΠ 

malajština („malajsijština") (13 států, 3 federální území) 

 
Struktura federace (9 dědičných monarchií se podílí prostřednictvím svých vládců na volbě malajsijského nejvyššího vládce / 
Yang di-Pertuan Agong, zbylé 4 státy ne – v jejich čele stojí nejvyšším vládcem jmenovaní guvernéři – yang di-pertua negeri): 
 
 Džohor (Johor Baharu / K9ûĿý đľŀć)  sultanát 
  Stát Džohor Darul Takzim (Stát Džohor – Sídlo důstojnosti) 

Negeri Johor Darul Takzim / ķņĤħĂĵ/ 9/7 đľŀć MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Kedah (Alor Setar / đĂĔ 9ŀĵ/) sultanát 
  Stát Kedah Darul Aman (Stát Kedah – Sídlo míru)  

Negeri Kedah Darul Aman / Iûĸо/ 9/7 5ďį MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Kelantan (Kota Baharu / K9ûĿý ûāŀĲ) sultanát 
  Stát Kelantan Darul Naim (Stát Kelantan – Sídlo krásy) 

Negeri Kelantan Darul Naim / ķņħļĵ/ 9/7 ĺĂļĶĲ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 
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 Melaka (Bandar Melaka / Fпĸ) stát 
  Stát Melaka Bandaraya Bersejarah (Stát Melaka – Historické místo) 

Negeri Melaka Bandaraya Bersejarah / J9ûĈĔđý M/9ďĻûý Fпĸ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Negeri Sembilan (Seremban / ĺþĹŅđĔ) volební nominálně (kon)federativní monarchie, 
v čele yang di-pertuan besar 

  Stát Negeri Sembilan Darul Khusus (Devět států – Výjimečné sídlo) 
Negeri Sembilan Darul Khusus /  =ŀěĎĵ/ 9/7 ĺĶņþĹĔ MđδĻ  

 
malajština („malajsijština“) 

 Pahang (Kuantan / ĺĂĻ/ŀĲ) sultanát 
  Stát Pahang Darul Makmur (Stát Pahang – Sídlo klidu) 

Negeri Pahang Darul Makmur / 9ŀĹħĹĵ/ 9/7 ΓĿΠ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Perak (Ipoh / JŀΡŅ/) sultanát 
  Stát Perak Darul Ridzuan (Stát Perak – Požehnané sídlo) 

Negeri Perak Darul Ridzuan / I/ŀĝđĵ/ 9/7 E/đņΠ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Perlis (Kangar / đ∆ûĲ) dědičná monarchie, v čele rádža 
  Stát Perlis Indera Kayangan (Stát Perlis – Země snů) 

Negeri Perlis Indera Kayangan / ĺΕŅûĲ /9ďļŅ/ ēņĵđΠ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Pulau Pinang (Georgetown / IKûĂć9ŀć) stát 
  Stát Pulau Pinang 

Negeri Pulau Pinang / ΓļņΠ KоŀΠ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Sabah (Kota Kinabalu / ŀĵûýûļņĲ ûāŀĲ) stát 
  Stát Sabah Di Bawah Bayu (Stát Sabah – Země pod větrem) 

Negeri Sabah Di Bawah Bayu / ŀŅûý JKûý 7 ĽýûĔ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Sarawak (Kuching / ΓņŶŀĲ) stát 
  Stát Sarawak Bumi Kenyalang (Stát Sarawak – Země zoborožců) 

Negeri Sarawak Bumi Kenyalang / ΓĵûąĲ ńĸŀý EK/đĔ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Selangor (Shah Alam /  ķĵûĦ Jûė ) sultanát 
  Stát Selangor Darul Ehsan (Stát Selangor – Sídlo upřímnosti) 

Negeri Selangor Darul Ehsan / ĺĕĊо/ 9/7 9ŀ∆пĔ MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Terengganu (Kuala Terengganu / ŀĻûδ∆đā о/ŀĲ) sultanát 
  Stát Terengganu Darul Iman (Stát Terengganu – Sídlo víry) 

Negeri Terengganu Darul Iman / IûĹŅо/ 9/7 ŀĻûδ∆đā MđδĻ 
 
malajština („malajsijština“) 

 Labuan (Bandar Labuan / I/ŀýо 9ďĻûý) federální území 
 Federální území Labuan 

Wilayah Persekutuan Labuan / I/ŀýо I/ŀāŀĳĔđΠ ĽŅоK 
 
malajština („malajsijština“) 

 Kuala Lumpur (Kuala Lumpur / 9ŀΡĸŀĵ о/ŀĲ) federální území 
  Federální území Kuala Lumpur 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / 9ŀΡĸŀĵ о/ŀĲ I/ŀāŀĳĔđΠ ĽŅоK 
 
malajština („malajsijština“) 

 Putrajaya (Putrajaya / Mûć/đāŀΠ) federální území 
  Federální území Putrajaya 

Wilayah Persekutuan Putrajaya / Mûć/đāŀΠ I/ŀāŀĳĔđΠ ĽŅоK 
 
malajština („malajsijština“) 

 
Struktura státu Negeri Sembilan (6 monarchií, z nichž 4 (označeny *) mají právo volit yang di-pertuan besar celého státu): 
 
 Inas / Jelai (?) monarchie, v čele undang luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

 Jelebu (?) monarchie*, v čele undang luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

Stát pod suzerenitou Jelebu:    
              Jempol (?) monarchie, v čele datuk penghulu 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

 
 Johol (?) monarchie*, v čele undang luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

Stát pod suzerenitou Joholu:    
 Ulu Muar (?) monarchie, v čele datuk penghulu luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

 
 Rembau (?) monarchie*, v čele undang luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

Stát pod suzerenitou Rembau:    
 Gunung Pasir (?) monarchie, v čele penghulu luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

 
 Sungai Ujong (?) monarchie*, v čele undang luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

Stát pod suzerenitou Sungai Ujongu:    
 Teraci (?) monarchie, v čele penghulu luak 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 
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 Tampin (?) monarchie, v čele tunku besar 
 ?  

? 
 
malajština („malajsijština“) 

 

MALAWI Lilongwe / Lilongwe republika ( ) 
Republika Malawi  unitární stát 
Dziko la Malawi / Mfuko la Malaŵi 
Republic of Malawi 

ňandža/čevština (národní) 
angličtina (úřední) 

 

 

MALEDIVY Male' [ެމާލ] republika ( ) 
Maledivská republika  unitární stát 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ
[Divehi Rajjeyge Jumhooriyya] 

maledivština  

 

MALI Bamako republika ( ) 
Republika Mali  unitární stát 
République du Mali francouzština  
 

MALTA Valletta / Valletta republika ( )                        EU 
Maltská republika  unitární stát 
Repubblika ta’Malta 
Republic of Malta 

maltština 
angličtina 

 

 

MAROKO Ar-Ribāt [?ûýđĵ/] (Rabat) monarchie ( ), království 
Marocké království  unitární stát 
ÿņýđĪĹĵ/ ÿĳĶĹĹĵ/ 
[Al Mamlakah al Maghribīyah] 

arabština  

Poznámka: marocká svrchovanost nad Západní Saharou není mezinárodně uznána  
 

MARSHALLOVY OSTR. Majuro / Mājro republika ( ) 
Republika Marshallových ostrovů  unitární stát 
Republic of the Marshall Islands 
Aolepān Aorōkin M̧ajeļ 

angličtina 

maršalština 

 

 

 

MAURICIUS Port Louis republika ( ) 
Mauricijská republika  diferencovaný stát 
Republic of Mauritius angličtina (1 autonomní území) 

autonomní útvar:    
              Rodrigues (Port Mathurin) autonomní území 
 Region ostrova Rodrigues 

Rodrigues Island Region 
angličtina 

 
od území státu jsou administrativně odděleny tzv. vnější ostrovy (Outer Islands), dependence, které spravuje tzv. Outer Islands 
Development Corporation (OIDC): 
              Agalega (Vingt Cinq) dependence 
              Cargados Carajos (téměř neobydleno) dependence 
 
Poznámka: Uvedeno mezinárodně uznané vymezení vnějších ostrovů, Mauricius nárokuje ještě Tromelin (pod správou Francie) 
a Čagoské ostrovy (jako Britské indickooceánské teritorium pod správou Spojeného království) 
 

Nawākshūt [?ŀĘĲ/ŀĻ] /  
MAURITÁNIE 

Nouakchott / ? / Nouakchott / ? 
republika ( ) 

Mauritánská islámská republika  unitární stát 
ÿņĻûĂŅ9ŀĹĵ/ ÿņĸпĔм/ ÿŅ9ŀĿĹĈĵ/ 
[Al Jumhūrīyah al Islāmīyah al 
Mūrītānīyah] 
République islamique de Mauritanie 
Ndendaandi Lislaamiyankeeri Moritani  
Republik Islaamik bu Gànnaar 
? 

arabština (úřední de jure a národní) 
 
 

francouzština (úřední de facto) 
pular (národní) 
wolof (národní) 
soninke (národní) 

 

 

 

MEXIKO Ciudad de México republika ( ) 
Spojené státy mexické  federativní stát 
Estados Unidos Mexicanos španělština (31 států, 1 federální distrikt) 

Struktura federace: 
 Aguascalientes (Aguascalientes) stát 
 Svobodný a suverénní stát Aguascalientes 

Estado Libre y Soberano de Aguascalientes 
 
španělština 
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 Baja California (Mexicali) stát 
 Svobodný a suverénní stát Baja California 

Estado Libre y Soberano de Baja California 
 
španělština 

 Baja California Sur (La Paz) stát 
 Svobodný a suverénní stát Baja California Sur 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 
 
španělština 

 Campeche (San Francisco de Campeche) stát 
 Svobodný a suverénní stát Campeche 

Estado Libre y Soberano de Campeche 
 
španělština 

 Coahuila (Saltillo) stát 
 Svobodný a suverénní stát Coahuila de Zaragoza  

(Zaragozův svobodný a suverénní stát Coahuila) 
Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

 
 
španělština 

 Colima (Colima) stát 
 Svobodný a suverénní stát  Colima 

Estado Libre y Soberano de Colima 
 
španělština 

 Durango (Victoria de Durango) stát 
 Svobodný a suverénní stát  Durango 

Estado Libre y Soberano de Durango 
 
španělština 

 Guanajuato (Guanajuato) stát 
 Svobodný a suverénní stát Guanajuato 

Estado Libre y Soberano de Guanajuato 
 
španělština 

 Guerrero (Chilpancingo de los Bravos) stát 
 Svobodný a suverénní stát Guerrero 

Estado Libre y Soberano de Guerrero 
 
španělština 

 Hidalgo (Pachuca de Soto) stát 
 Svobodný a suverénní stát Hidalgo 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
 
španělština 

 Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) stát 
 Svobodný a suverénní stát Chiapas 

Estado Libre y Soberano de Chiapas 
 
španělština 

 Chihuahua (Chihuahua) stát 
 Svobodný a suverénní stát Chihuahua 

Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
 
španělština 

 Jalisco (Guadalajara) stát 
 Svobodný a suverénní stát Jalisco 

Estado Libre y Soberano de Jalisco 
 
španělština 

 México (Toluca de Lerdo) stát 
 Svobodný a suverénní stát México 

Estado Libre y Soberano de México 
 
španělština 

 Michoacan (Morelia) stát 
 Svobodný a suverénní stát Michoacán de Ocampo  

(Ocampův svobodný a suverénní stát Michoacán) 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 

 
španělština 

 Morelos (Cuernavaca) stát 
 Svobodný a suverénní stát Morelos 

Estado Libre y Soberano de Morelos 
 
španělština 

 Nayarit (Tepic) stát 
 Svobodný a suverénní stát Nayarit 

Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 
španělština 

 Nuevo León (Monterrey) stát 
 Svobodný a suverénní stát Nuevo León 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
 
španělština 

 Oaxaca (Oaxaca de Juárez) stát 
 Svobodný a suverénní stát Oaxaca 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
 
španělština 

 Puebla (Heróica Puebla de Zaragoza) stát 
 Svobodný a suverénní stát Puebla 

Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
španělština 

 Querétaro (Santiago de Querétaro) stát 
 Svobodný a suverénní stát Querétaro Arteaga  

Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga 
 
španělština 

 Quintana Roo (Chetumal) stát 
 Svobodný a suverénní stát Quintana Roo 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
 
španělština 

 San Luis Potosí (San Luis Potosí) stát 
 Svobodný a suverénní stát San Luis Potosí 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 
 
španělština 

 Sinaloa (Culiacán Rosales) stát 
 Svobodný a suverénní stát Sinaloa 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
 
španělština 

 Sonora (Hermosillo) stát 
 Svobodný a suverénní stát Sonora 

Estado Libre y Soberano de Sonora 
 
španělština 

 Tabasco (Villahermosa) stát 
 Svobodný a suverénní stát Tabasco 

Estado Libre y Soberano de Tabasco 
 
španělština 

 Tamaulipas (Ciudad Victoria) stát 
 Svobodný a suverénní stát Tamaulipas 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas 
 
španělština 

 Tlaxcala (Tlaxcala de Xicohténcatl) stát 
 Svobodný a suverénní stát Tlaxcala 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
 
španělština 

 Veracruz (Xalapa de Enríquez) stát 
 Svobodný a suverénní stát Veracruz de Ignacio de la Llave  

(Svobodný a suverénní stát Ignacia de la Llave Veracruz) 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 
španělština 

 Yucatán (Mérida) stát 
 Svobodný a suverénní stát Yucatán 

Estado Libre y Soberano de Yucatán 
 
španělština 
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Zacatecas (Zacatecas) stát 
 Svobodný a suverénní stát Zacatecas 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
 
španělština 

 Federální distrikt (Ciudad de México) federální distrikt 
 Federální distrikt 

Distrito Federal 
 
španělština 

 

 

Struktura federace: 
 24BChuuk (Weno) stát 
 Stát Chuuk 

? 
State of Chuuk 

 
chuukština (státní a úřední) 
angličtina (úřední) 

 25BKosrae (Tofol*) stát 
 Stát Kosrae 

State Kosrae 
State of Kosrae 
 

 
kosraeština (kusaieština) 
angličtina 

 26BPohnpei (Kolonia) stát 
 Stát Pohnpei 

? 
State of Pohnpei 

 
pohnpeiština 
angličtina 

 27BYap (Colonia) stát 
 Stát Yap 

? 
? 
? 
? 
State of Yap 

 
yapština 
ulithiština 
woleaiština 
satawalština 
angličtina 

* vesnice v obci Lelu 

 

MOLDAVSKO Chişinău republika () 

Moldavská republika  diferencovaný stát 
Republica Moldova moldavština (lokální název rumunštiny) (2 zvl. území jednotky) 
 

autonomní útvary:    
              Gagauzsko  

(Comrat / Komrat / Komrat [Комрат]) 
autonomní územní jednotka 

 Autonomní územní jednotka Gagauzsko  
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia 
Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziya 
Автономно-Территориальное Образование 
Гагаузия 

 
moldavština 
gagauzština 
ruština 

              BPodněstersko (neexistuje správní orgán) (zvláštní) administrativní územní jednotka 
 Administrativně územní jednotky levého břehu 

Dněstru, kterým mohou být poskytnuty zvláštní 
formy a podmínky autonomie  
Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, 
cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de 
autonomie 
Административно-территориальные единицы 
левобережья Днестра, которым могут быть 
предоставлены особые формы и условия 
автономии 

 
 
 
moldavština 
 
 
ruština (de facto) 

 

Poznámka: Moldavsko s výjimkou 9 vesnic nekontroluje území Podněsterska, část distriktu Căuşeni a město Tighina (Bender). 
Toto území je pod kontrolou separatistického státního útvaru*: 

 PODNĚSTERSKO Tiraspol [Тираспол] / Tiraspol‘ 
[Тирасполь] / Tyraspol‘ 
[Тирасполь] 

republika () 

 Podněsterská moldavská republika  unitární stát 
 Република Молдовеняскэ Нистрянэ 

[Republica Moldovenească Nistreană]  
Приднестровская Молдавская 
Республика 
Прідністрівська Молдавська 
Республіка 

moldavština (psaná cyrilicí) 
 
ruština 
 
ukrajinština 

(nezávislost není mezinárodně 
uznána) 

* Podněsterská moldavská republika si nárokuje i 11 vesnic kontrolovaných vládou Moldavské republiky (9 na levém břehu Dněstru, 2 v distriktu Căuşeni) 
 

119BMONAKO Monaco monarchie (), knížectví 
Monacké knížectví  unitární stát 
Principauté de Monaco francouzština  
 

MONGOLSKO Ulaanbaatar [Улаанбаатар] republika () 

Mongolsko   
Монгол улс mongolština  
 
 
 

   

MIKRONÉSIE Palikir republika () 

Federativní státy Mikronésie  federativní stát 
Federated States of Micronesia angličtina (4 státy) 
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MOSAMBIK Maputo republika () 

Mosambická republika  unitární stát 
República de Moçambique portugalština  
 

MYANMA (BARMA) Naypyidaw [ ] (Nepjito) republika 

Svaz Myanma  federativní stát 
 

[Pyedawngsu Myanma Naingngan] 
barmština (7 států, 7 oblastí) 

 

Struktura federace (federace je zcela formální): 

Území, na kterém se nerozkládají státy, tvoří 7 oblastí bez zvláštní míry autonomie.  

 

* uznanými regionálními jazyky je afrikánština a němčina 
 

* sídlo vlády: Yaren / Yaren 
 

NĚMECKO Berlin (Berlín) republika ()                       EU* 

Spolková republika Německo  federativní stát 
Bundesrepublik Deutschland němčina** (16 spolkových zemí) 
* s výjimkami pro ostrov Helgoland (leží mimo zónu EU DPH, celní unii a Schengenský prostor) a exklávu Büsingen am Hochrhein (leží mimo zónu EU DPH a celní unii – 
je součástí celního území Švýcarska)   
** uznané regionální jazyky: dánština, dolnoněmčina, fríské jazyky (severní fríština a saterlandská (východní) fríština), lužickosrbské jazyky (dolní a horní lužická srbština), 
romština 
 

Struktura federace: 
 Bádensko - Württembersko (Stuttgart) spolková země  
 Země Bádensko - Württembersko 

Bundesland Baden-Württemberg 
 
němčina 

 Bavorsko (München) spolková země 
 Svobodný stát Bavorsko 

Freistaat Bayern 
 
němčina 

 Berlín (Berlin) spolková země 
 Země Berlín 

Bundesland Berlin 
 
němčina

1)
 

 Braniborsko (Potsdam) spolková země 
 Země Braniborsko 

Bundesland Brandenburg 
 
němčina

2)
 

 Brémy (Bremen) spolková země  
 Svobodné hanzovní město Brémy  

Freie Hansestadt Bremen 
 
němčina

3)
 

 Dolní Sasko (Hannover) spolková země 
 Země Dolní Sasko 

Bundesland Niedersachsen 
 
němčina

4)
 

 Durynsko (Erfurt) spolková země 
 Svobodný stát Durynsko  

Freistaat Thüringen 
 
němčina 

 Hamburk (Hamburg) spolková země 
 Svobodné a hanzovní město Hamburk  

Freie und Hansestadt Hamburg 
 
němčina

3)
 

 Hesensko (Wiesbaden) spolková země  
 Země Hesensko 

Bundesland Hessen 
 
němčina

1) 

 

 

 Arakanský stát (Sittwe / Akyab [ ]) stát 
 Stát Rakhine 

နယ [Yakchain pyijne] 
 
barmština 

 Čjinský stát (Hakha [ ])  stát 
  Čjinský stát 

 [Čjin pyijne] 
 
barmština 

 Kačjinský stát (Myitkyina [ ]) stát 
  Kačjinský stát 

 [Kačjin pyijne] 
 
barmština 

 Kajaský stát (Luykau / Loikaw [ ]) stát 
  Kajaský stát 

နယ [Kaja pyijne] 
 
barmština 

 Karenský stát (Hpa’an / Paan [ ]) stát 
  Karenský stát 

 [Kayin pyijne] 
 
barmština 

 Monský stát (Maulamyaing / Moulmein [ ]) stát 
  Monský stát 

  [Mun pyijne] 
 
barmština 

 Šanský stát (Taunggyi [ ]) stát 
  Šanský stát 

 [Šam pyijne] 
 
barmština 

   

NAMIBIE Windhoek republika () 

Namibijská republika  unitární stát 
Republic of Namibia angličtina*  

NAURU není stanoveno* republika () 

Republika Nauru  unitární stát 
Republik Naoero 
Republic of Nauru 

nauruština 
angličtina 
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 Meklenbursko - Přední Pomořansko (Schwerin) spolková země 
 Země Meklenbursko - Přední Pomořansko  

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
 
němčina

3)
 

 Porýní - Falc (Mainz) spolková země 
 Země Porýní - Falc  

Bundesland Rheinland-Pfalz 
 
němčina 

 Sársko (Saarbrücken) spolková země 
 Země Sársko 

Bundesland Saarland 
 
němčina 

 Sasko (Dresden) spolková země  
 Svobodný stát Sasko 

Freistaat Sachsen 
 
němčina

5)
 

 Sasko - Anhaltsko (Magdeburg) spolková země 
 Země Sasko - Anhaltsko  

Bundesland Sachsen-Anhalt 
 
němčina

3)
 

 Severní Porýní - Vestfálsko (Düsseldorf) spolková země 
 Země Severní Porýní - Vestfálsko  

Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 
němčina

3)
 

 Šlesvicko - Holštýnsko (Kiel) spolková země 
 Země Šlesvicko - Holštýnsko  

Bundesland Schleswig-Holstein 
 
němčina

6)
 

1) uznaný regionální jazyk: romština 
2) uznané regionální jazyky: dolní lužická srbština a dolnoněmčina 
3) uznaný regionální jazyk: dolnoněmčina 
4) uznané regionální jazyky: dolnoněmčina a saterlandská (východní) fríština 
5) uznaný regionální jazyk: horní lužická srbština 
6) uznané regionální jazyky: dánština, dolnoněmčina a severní fríština 

 

* všechny používané mateřské jazyky byly prohlášeny za „národní“ 
 

* jazyky komunit tvořících nigerský národ jsou v ústavě definovány jako národní, jde pravděpodobně o: hausa, songhay, tuaregština (tamajeq), fula (fulfulde), kanuri, 
arabština, gurmantche a toubou 
 

NIGÉRIE Abuja / ? / Abuja / Abùjá republika () 

Federativní republika Nigérie  federativní stát 
Federal Republic of Nigeria 
? 
Federal Republik bu Naigeria 

-  

angličtina (úřední) 
hausa (národní) 
igbo (ibo) (národní) 
jorubština (národní) 

(36 států, 1 federální území) 

 

Struktura federace*: 
 Abia (Umuahia) stát 
 Stát Abia 

Abia State 
 
angličtina 

 Adamawa (Yola) stát 
 Stát Adamawa 

Adamawa State 
 
angličtina 

 Akwa Ibom (Uyo) stát 
 Stát Akwa Ibom 

Akwa Ibom State 
 
angličtina 

 Anambra (Awka) stát 
 Stát Anambra 

Anambra State 
 
angličtina 

 Bauchi (Bauchi City) stát 
 Stát Bauchi 

Bauchi State 
 
angličtina 

 Bayelsa (Yenegoa) stát 
 Stát Bayelsa 

Bayelsa State 
 
angličtina 

 Benue (Makurdi) stát 
 Stát Benue 

Benue State 
 
angličtina 

 Borno (Maiduguri) stát 
 Stát Borno 

Borno State 
 
angličtina 

 Cross River (Calabar) stát 
 Stát Cross River 

Cross River State 
 
angličtina 

 Delta (Asaba) stát 
 Stát Delta 

Delta State 
 
angličtina 

 Ebonyi (Abakaliki) stát 
 Stát Ebonyi 

Ebonyi State 
 
angličtina 

 Edo (Benin City) stát 
 Stát Edo 

Edo State 
 
angličtina 

   

NEPÁL Kātmāndu [ ] republika 

Nepálská federativní demokratická 
republika 

 federativní stát 

 
 [Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepāl] 

nepálština (úřední)* 
(systém federálních administrativních 
jednotek dosud není vytvořen) 

NIGER Niamey republika () 

Republika Niger  unitární stát 
République du Niger francouzština*  
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 Ekiti (Ado Ekiti) stát 
 Stát Ekiti 

Ekiti State 
 
angličtina 

 Enugu (Enugu City) stát 
 Stát Enugu 

Enugu State 
 
angličtina 

 Gombe (Gombe) stát 
 Stát Gombe 

Gombe State 
 
angličtina 

 Imo (Owerri) stát 
 Stát Imo 

Imo State 
 
angličtina 

 Jigawa (Dutse) stát 
 Stát Jigawa 

Jigawa State 
 
angličtina 

 Kaduna (Kaduna) stát 
 Stát Kaduna 

Kaduna State 
 
angličtina 

 Kano (Kano City) stát 
 Stát Kano 

Kano State 
 
angličtina 

 Katsina (Katsina) stát 
 Stát Katsina 

Katsina State 
 
angličtina 

 Kebbi (Birnin Kebbi) stát 
 Stát Kebbi 

Kebbi State 
 
angličtina 

 Kogi (Lokoja) stát 
 Stát Kogi 

Kogi State 
 
angličtina 

 Kwara (Ilorin) stát 
 Stát Kwara 

Kwara State 
 
angličtina 

 Lagos (Ikeja) stát 
 Stát Lagos 

Lagos State 
 
angličtina 

 Nasarawa (Lafia) stát 
 Stát Nassarawa 

Nassarawa State 
 
angličtina 

 Niger (Minna) stát 
 Stát Niger 

Niger State 
 
angličtina 

 Ogun (Abeokuta) stát 
 Stát Ogun 

Ogun State 
 
angličtina 

 Ondo (Akure) stát 
 Stát Ondo 

Ondo State 
 
angličtina 

 Osun (Oshogbo) stát 
 Stát Osun 

Osun State 
 
angličtina 

 Oyo (Ibadan) stát 
 Stát Oyo 

Oyo State 
 
angličtina 

 Plateau (Jos) stát 
 Stát Plateau 

Plateau State 
 
angličtina 

 Rivers (Port Harcourt) stát 
 Stát Rivers 

Rivers State 
 
angličtina 

 Sokoto (Sokoto) stát 
 Stát Sokoto 

Sokoto State 
 
angličtina 

 Taraba (Jalingo) stát 
 Stát Taraba 

Taraba State 
 
angličtina 

 Yobe (Damaturu) stát 
 Stát Yobe 

Yobe State 
 
angličtina 

 Zamfara (Gusau) stát 
 Stát Zamfara 

Zamfara State 
 
angličtina 

 Území federálního hlavního města (Abuja) stát 
 Území federálního hlavního města 

Federal Capital Territory 
 
angličtina 

* názvy v úředních jazycích omezeny na angličtinu 
 

NIKARAGUA Managua republika () 

Nikaragujská republika  diferencovaný stát 
República de Nicaragua španělština (2 autonomní oblasti) 
 

autonomní oblasti:    
              Atlántico Norte (Puerto Cabezas) autonomní oblast 
 Autonomní oblast Atlantico Norte 

Región Autónoma del Atlántico Norte 
 
španělština 

                Atlántico Sur (Bluefields) autonomní oblast 
 Autonomní oblast Atlántico Sur 

Región Autónoma del Atlántico Sur 
 
španělština 
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NIZOZEMSKO Amsterdam* monarchie (), království  

Nizozemské království  zvláštní případ, federace sui generis 
Koninkrijk der Nederlanden 
Keninkryk fan de Nederlannen 
Reino Hulandes 
Kingdom of the Netherlands 

nizozemština (celé území) 
západní fríština (ve Frísku) 
papiamento (Aruba, Bonaire, Curaçao) 
angličtina (Saba, Sint Maarten, Sint 
Eustatius)** 

(3 ústavní země) 

* ústavní hlavní město, název shodný ve všech úředních jazycích, sídlem vlády je ’s-Gravenhage / Den Haag (oba názvy v nizozemštině) / De Haach (název v západní 
fríštině) / Den Haag (v papiamentu) 
** oficiálně uznané regionální jazyky: nizozemská dolní saština a limburština 

 
Nizozemské království se jako subjekt mezinárodního práva s jednotným občanstvím, zahraniční politikou a obranou skládá ze 
3 rovnoprávných ústavních zemí, které zcela samostatně spravují své vnitřní záležitosti (1 leží v Evropě, 2 v zámoří). Členem 
OSN je Nizozemské království jako celek, členem EU pouze evropská část (ústavní země Nizozemsko): 
 
Evropské území Nizozemského království  

Nizozemsko Amsterdam ústavní země                      EU 
Nizozemsko  

Nederland 
Nederlân 

 
nizozemština (celé území) 
západní fríština (ve Frísku) 

    
Zámořská území Nizozemského království  

Aruba Oranjestad / Oranjestad ústavní země 
Aruba  
Aruba 
Aruba 

 
nizozemština 
papiamento 

Nizozemské Antily Willemstad / Willemstad / Willemstad ústavní země 
Nizozemské Antily 
De Nederlandse Antillen 
Netherlands Antilles 
Antia Ulandes / Antia Hulandes 

 
nizozemština 
angličtina 
papiamento 

 
Členění Nizozemských Antil na 5 ostrovních oblastí (jde o decentralizovaný unitární stát s některými znaky federace): 
 Bonaire (Kralendijk / Kralendijk) ostrovní oblast 
 Ostrovní oblast Bonaire  

Eilandgebied Bonaire 
Teritorio Insular di Boneiru 

 
nizozemština 
papiamentu  

 Curaçao (Willemstad / Willemstad) ostrovní oblast 
 Ostrovní oblast Curaçao 

Eilandgebied Curaçao 
Teritorio Insular di Kòrsou 

 
nizozemština 
papiamentu 

 Saba (The Bottom) ostrovní oblast 
 Ostrovní oblast Saba 

Eilandgebied Saba 
Island area of Saba 

 
nizozemština 
angličtina  

 Sint Eustatius (Oranjestad) ostrovní oblast 
 Ostrovní oblast Sint-Eustatius 

Eilandgebied Sint-Eustatius 
Island area of Sint Eustatius 

 
nizozemština 
angličtina 

 Sint Maarten (Philipsburg) ostrovní oblast 
 Ostrovní oblast Sint-Maarten 

Eilandgebied Sint-Maarten 
Island area of Sint Maarten 

 
nizozemština 
angličtina 

   
UPoznámkaU: K 10. 10. 2010 bude ústavní země Nizozemské Antily zrušena, ostrovní oblasti Curaçao a Sint Maarten se stanou 
novými ústavními zeměmi, zatímco ostrovní oblasti Bonaire, Saba a Sint Eustatius budou připojeny k ústavní zemi Nizozemsko 
jako zvláštní obce. Vztah zvláštních obcí k Evropské unii ještě není určen. 
    

120BNORSKO Oslo / Oslo monarchie (), království 

Norské království  unitární stát 
Kongeriket Norge 
Kongeriket Noreg 

norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 

 

 

od území státu jsou administrativně oddělena dvě teritoria (norsky territorier; jde o integrální součást Norského království, od 
pevninské části se liší jen formou správy): 
              Jan Mayen (neosídleno, spravováno z Bodø) území 
 Jan Mayen 

Jan Mayen 
Jan Mayen 

 
norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 

                Svalbard (Špicberky) (Longyearbyen) území* 
 Svalbard 

Svalbard 
Svalbard 

 
norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 

* norská suverenita je omezena mezinárodní tzv. Svalbardskou smlouvou podepsanou 9. 2. 1920 

 
Zámořská území Norského království (norská závislá území (norsky biland), nejsou integrální částí Norska):  

Bouvetův ostrov neosídleno závislé území 
Bouvetův ostrov  
Bouvetøya 
Bouvetøya 

 
norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 

Ostrov Petra I. neosídleno závislé území (Antarktida) 
Ostrov Petra I. 
Peter 1.s øy 
Peter 1.s øy 

 
norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 
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Země královny Maud neosídleno závislé území (Antarktida) 
Země královny Maud 

Dronning Maud Land 
Dronning Maud Land 

 
norština (spisovná varianta Bokmål) 
norština (spisovná varianta Nynorsk) 

       

NOVÝ ZÉLAND Wellington / Te Whanga-nui-a-Tara monarchie (), království (S) 

Nový Zéland  unitární stát 
New Zealand 
Aotearoa 
New Zealand 

angličtina 
maorština 
novozélandský znakový jazyk 

 

 

Zvláštní distrikt: 
              Chathamské ostrovy (Waitangi / Waitangi) zvláštní distrikt 
 Chathamské ostrovy  

Chatham Islands 
Wharekauri 

 
angličtina 
maorština 

 

Zámořská území Nového Zélandu (external territories; obyvatelé mají novozélandské občanství, na zámořských územích se ale 
neorganizují volby novozélandského parlamentu):  

Cookovy ostrovy Avarua / Avarua přidružený stát 
Cookovy ostrovy 
Cook Islands 
Kūki 'Āirani 

 
angličtina  
maorština Cookových ostrovů 

Niue Alofi / Alofi přidružený stát 
Niue 

Niuē Fekai 
Niue 

 
niueština 
angličtina 

Rossova dependence neobydleno (spravováno z Wellingtonu) zámořské území (Antarktida) 
Rossova dependence 
Ross Dependency 
? 

 
angličtina 
maorština 

Tokelau není určeno zámořské území 
Tokelau 
Tokelau 
Tokelau 

 
tokelauština 
angličtina 

   Poznámka: Nový Zéland a jeho zámořská území tvoří dohromady Novozélandské království (Realm of New Zealand). Tuto 
územní strukturu tvoří všechna teritoria, kterým vládne britská královna z titulu královny Nového Zélandu. Subjektem  
mezinárodního práva (mj. členem OSN) je pouze Nový Zéland, nikoliv Novozélanské království. 
    

 

PÁKISTÁN Islāmābād [ ] / Islamabad republika () 

Islámská republika Pákistán  federativní stát 

 

[Islāmī Jumhūrīyat-e Pākistān] 
Islamic Republic of Pakistan 

urdština 
 
 
angličtina 

(4 provincie, 2 fed. území) 

 

Struktura federace: 
 Balúčistán (Kwatta [ ] / Quetta / ?) provincie 

 Provincie Balúčistán 

 [Sūbah-e Balochistān] 

Balochistan Province 
? 

 
urdština 
 
angličtina 
balúčština 

 Chajbar - Paštunsko (Peshāwar [ ] / Peshawar / Peshawar [ ]) provincie 

 Provincie Chajbar - Paštunsko 

 [Shūbah-e Khaibar Pakhtūnkhvā] 

Khyber-Pakhtunkhwa Province 

 [də Khaybar Pashtūnkhwā iyālat] 

 
urdština  
 
angličtina 
paštština 

 Paňdžáb (Lāhawr [ ] / Lahore / Lahawr [ ]?) provincie 

 Provincie Paňdžáb 

 [Sūbah-e Panjāb] 

Punjab Province 

 [Sūbah-e Panjāb] 

 
urdština 
 
angličtina 
paňdžábština (arabské písmo) 

 Sindh (Karāchī [ ] / Karachi / Karāchī [ ]) provincie 

 Provincie Sindh 

 [Sūbah-e Sindh] 

Sindh Province 

 [Sindhu Sūbo] 

 
urdština  
 
angličtina 
sindhština 
 

 

OMÁN Masqaţ [ ] monarchie (), sultanát 

Sultanát Omán  unitární stát 

 [Salţanat ’Umān] arabština  
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Federální území hlavního města (Islāmābād [ ] / Islamabad) federálnì územì 

 Federální území hlavní města 

 [Vifāqī Dārul-Hukūmat] 

Federal Capital Territory 

 
urdština  
 
angliĉtina 

 Federálně spravovaná kmenová území (Mīrān Shāh [ ] / Miran Shah) federálnì územì 

 Federálně spravovaná kmenová území 

 [Vifāqī Qabā„ilī „Ilāqahjāt] 

Federally Administered Tribal Areas (FATA) 

 
urdština  
 
angliĉtina 

 
Poznámka: pod správou Pákistánu je i část Kašmíru. Tato území nejsou jeho součástí (nemají zastoupení v pákistánském 
parlamentu), fakticky jsou spravována jako dvě oddělená závislá území ministerstvem pro záležitosti Kašmíru a Severních 
území (Ministry of Kashmir Affairs and Northern Areas)  
 Ázád Kašmír (Muzaffarābād [ ] / Muzaffarābād) republika (), protektorát de facto*  

 Ázád Dţammú a Kašmír (Svobodný Dţammú a Kašmír) 

 [Āzād Jammūn va Kashmīr] 

Azad Jammu and Kashmir 
 

 
urdština  
 
angliĉtina 

 Gilgit–Baltistán (Gilgit [ ] / Gilgit) samosprávné územì  

 Gilgit–Baltistán 

 [Gilgit-Baltistān] 

Gilgit-Baltistan 

 
urdština  
 
angliĉtina 

* vláda Ázád Kašmìru se povaţuje za přechodnou vládu (z jejìho pohledu Indiì) neokupované ĉásti Státu Dţammú a Kašmìr  

    

PALAU Melekeok / Melekeok republika () 
Republika Palau  federativnì stát* 
Republic of Palau 
Belu‟u era Belau 

angliĉtina 
palauština 

(16 států) 

* federace je ĉistě deklarativnì 
 

Struktura federace: 
 Aimeliik (Mongami) stát 
  Stát Aimeliik 

Aimeliik State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Airai (Ngetkib) stát 
 Stát Airai 

Airai State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Angaur (Ngeremasch) stát 
 Stát Angaur 

Angaur State 
? 

アンガウル州 

 
angliĉtina  
angaurština 
japonština 

 Hatohobei (Hatohobei) stát 
 Stát Hatohobei 

State Hatohobei 
? 
? 

 
angliĉtina  
tobiština 
sonsorolština 

 Kayangel (Kayangel) stát 
 Stát Kayangel 

Kayangel State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Koror (Koror) stát 
 Stát Koror 

Koror State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Melekeok (Melekeok) stát 
 Stát Melekok 

State of Melekok 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngaraard (Ulimang) stát 
 Stát Ngaraard 

State of Ngaraard 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngarchelong (Mengellang) stát 
 Stát Ngarchelong 

State of Ngarchelong 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngardmau (Urdmang) stát 
 Stát Ngardmau 

Ngardmau State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngatpang (Ngereklmadel) stát 
 Stát Ngatpang 

Ngatpang State  
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngchesar (Ngersuul) stát 
 Stát Ngchesar 

Ngchesar State 
? 

 
angliĉtina 
palauština 
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 Ngeremlengui (Imeong) stát 
 Stát Ngeremlengui 

State of Ngeremlengui 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Ngiwal (Ngerkeai) stát 
 Stát Ngiwal 

State of Ngiwal 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Peleliu (Kloulklubed) stát 
 Stát Peleliu 

State of Peleliu 
? 

 
angliĉtina 
palauština 

 Sonsorol (Dongosaru) stát 
 Sonsorolský stát 

Sonsorol State 
? 

 
angliĉtina  
sonsorolština 

Poznámka: V některých pramenech se vyskytujì staršì názvy: Melekeiok pro Melekeok, Ngaremlengui pro Ngeremlengui, Stát Hatohobei je téţ uváděn pod názvy Hatobei 
ĉi Tobi a Sonsorol pod názvem "South West Islands" 

    

 
Palestinský stát byl vyhlášen v roce 1988 Organizacì pro osvobozenì Palestiny teoreticky na ĉásti bývalého britského mandátu 
v Palestině vně mezinárodně uznaných hranic Státu Izrael. Nikdy však neuplatňoval suverenitu na ţádném územì. Nezávislost 
byla uznána asi polovinou států. Správu na deklarovaném územì Státu Palestina vykonávajì: 
 
a) v „Oblasti A“ (palestinská města Západnìho břehu a celé Pásmo Ghazy) a s výjimkou bezpeĉnostnìch otázek i v „Oblasti B“ 
(palestinské venkovské oblasti Západnìho břehu): 
 
 Palestinská autonomie (Rāmallāh [ ] / Ramallah) přechodná správa  
 Palestinská národní správa 

 [As-Sulta Al-Wataniyya Al-Filastīniyya] 

Palestinian National Authority 

 
arabština 
angliĉtina 

 
b) v „Oblasti C“ (izraelské osady, údolì Jordánu, důleţité komunikace) a v bezpeĉnostnìch otázkách i v „Oblasti B“ (viz výše) 
výluĉně Izrael jako stát, který daná územì okupuje 

 
c) v oblasti Východnìho Jeruzaléma Izrael jako stát, který daná územì anektoval (anexe nenì mezinárodně uznána, z hlediska 
mezinárodnìho spoleĉenstvì se jedná i nadále o okupovaná územì) 
    

 

 domorodá územì:    

              Emberá-Wounaan (Unión Chocó) domorodé územì (na úrovni provinciì)  
 Domorodé území Emberá-Wounaan 

Comarca indìgena Emberá-Wounaan 
? 
? 

 
španělština 
emberá (severnì emberá) 
wounaan (noanamá) 

 Kuna Yala (Narganá) domorodé územì (na úrovni provinciì)  
 Domorodé území Kuna Yala 

Comarca indìgena Kuna Yala 
? 

 
španělština 
kuna 

 Ngöbe Buglé (Buabidi) domorodé územì (na úrovni provinciì)  
 Domorodé území Ngöbe Buglé 

Comarca indìgena Ngöbe Buglé 
? 
? 

 
španělština  
ngöbere (guaymì) 
buglere 

 Kuna de Madungandí (Akua Yala*) domorodé územì (provincie Panamá)  
 Domorodé území Kuna de Madungandí 

Comarca indìgena Kuna de Madungandì 
? 

 
španělština  
kuna 

 Kuna de Wargandí (Nurra*) domorodé územì (provincie Darién)  
 Domorodé území Kuna de Wargandí 

Comarca indìgena Kuna de Wargandì 
? 

 
španělština  
kuna 

* tato domorodá územì tvořì jeden správnì celek neĉleněný na obce, proto správnì střediska nejsou urĉena, uvedena jsou sìdla správnìch orgánů  

    

 
 
 
 

PALESTINA Al-Quds [ ] (Jeruzalém) republika 

Stát Palestina  unitárnì stát 

 [Dawlatu Filastīn] arabština (nezávislost nenì všeobecně uznána) 

PANAMA (Ciudad de) Panamá republika () 
Panamská republika španělština diferencovaný stát 
República de Panamá  (5 autonomnìch domorodých územì) 

PAPUA - NOVÁ GUINEA Port Moresby / Pot Mosbi / ? monarchie (), královstvì (S) 

Nezávislý stát Papua - Nová Guinea  diferencovaný stát 
Independent State of Papua New 
Guinea 
Independen Stet bilong Papua Niugini 
Gau Hedinarai ai Papua-Matamata 
Guinea 

angliĉtina 
 
tok pisin 
hiri motu 

(1 autonomnì region) 
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autonomnì oblast:    
              Bougainville (Buka*) autonomnì oblast 
 Autonomní oblast Bougainville 

Autonomous Region of Bougainville 
Otonomos Provins bilong Bogenvil 

 
angliĉtina 
tok pisin 

* připravuje se přemìstěnì centra regionu do původnìho hlavnìho města Arawa 
 

Poznámka: Na Bougainville proběhne mezi lety 2015 a 2020 referendum o nezávislosti. 
    

 

* hlavnì město, ústava definuje i historické hlavnì město (capital histórica), kterým je Cusco / Kusku / Qusqu 
 

* nenì souĉástì Eurozóny 
 

* s výjimkami pro autonomnì regiony; ** uznané regionálnì jazyky: mirandština, portugalský znakový jazyk 
 

autonomnì regiony:    
              Azory (Ponta Delgada*) autonomnì region                                       EU(OMR) 
 Autonomní region Azory 

Região Autónoma dos Açores  
 
Portugalština 

              Madeira (Funchal) autonomnì region                                       EU(OMR) 
 Autonomní region Mdeira 

Região Autónoma da Madeira  
 
portugalština 

* sìdlo regionálnì vlády, sìdlem nejvyššìho soudu je Angra do Heroìsmo a sìdlem Zákonodárného shromáţděnì Horta 

    

* úředně uznané regionálnì jazyky: slovinština, chorvatština, maďarština; chráněný menšinový jazyk: rakouský znakový jazyk  
 

Struktura federace: 

    

PARAGUAY 
(Nuestra Señora Santa Marìa 
de la) Asunción / Paraguay 

republika () 

Paraguayská republika  unitárnì stát 
República del Paraguay 
Tetã Paraguáipe 

španělština  
guaranì 

 

PERU Lima / Lima / Lima* republika () 
Republika Peru  unitárnì stát 
República del Perú 
Piruw Republika  
Piruw Suyu 

španělština (celé územì) 
keĉujština (ĉást územì) 
ajmarština a dalšì domorodé jazyky 
(ĉást územì) 

 

POLSKO Warszawa (Varšava) republika ()                   EU* 
Polská republika  unitárnì stát 
Rzeczpospolita Polska polština  

PORTUGALSKO Lisboa (Lisabon) republika ()                       EU* 
Portugalská republika  diferencovaný stát 
República Portuguesa portugalština** (2 autonomnì regiony) 

RAKOUSKO Wien (Vìdeň) republika ()                        EU 
Rakouská republika  federativnì stát 
Republik Österreich němĉina* (9 spolkových zemì) 

 Burgenlandsko (Eisenstadt / Ţeljezno / Kismarton) spolková země 
 Spolková země Burgenlandsko 

Bundesland Burgenland 
Savezna pokrajina Gradišće 
Felsőőrvidék tartomány 

 
němĉina 
chorvatština (regionálnì) 
maďarština (regionálnì) 

 Dolní Rakousko (Sankt Pölten) spolková země 
 Spolková země Dolní Rakousko 

Bundesland Niederösterreich 
 
němĉina 

 Horní Rakousko (Linz) spolková země 
 Spolková země Horní Rakousko 

Bundesland Oberösterreich 
 
němĉina 

 Korutansko (Klagenfurt am Wörthersee / Celovec ob Vrbskem jezeru) spolková země 
 Spolková země Korutansko 

Bundesland Kärnten 
Zvezna deţela Koroška 

 
němĉina 
slovinština (regionálnì) 

 Salcbursko (Salzburg) spolková země 
 Spolková země Salcbursko 

Bundesland Salzburg 
 
němĉina 

 Štýrsko (Graz) spolková země 
 Spolková země Štýrsko 

Bundesland Steiermark 
 
němĉina 

 Tyrolsko (Innsburck) spolková země 
 Spolková země Tyrolsko 

Bundesland Tirol 
 
němĉina 

 Vídeň (Wien) spolková země 
 Spolková země Vídeň 

Bundesland Wien 
 
němĉina 

 Vorarlbersko (Bregenz) spolková země 
 Spolková země Voralbersko 

Bundesland Vorarlberg 
 
němĉina 
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* nenì souĉástì Schengenského prostoru a Eurozóny 
 

* rovnoprávné oficiálnì názvy 
 

Struktura federace: 
Republiky: 
 Adygsko (Majkop [Майкоп] / Myjeqwape [Мыекъуапэ]) republika 
 Adygská republika 

Республика Адыгея 
Адыгэ Республик 

 
ruština 
adygština 

 Altaj (Gorno-Altajsk [Горно-Алтайск] / Ululu Altaj [Улулу Алтай]) republika 
 Republika Altaj  

Республика Алтай  

Алтайдыҥ  Республиказы 

 
ruština 

altajština**** 

 Baškortostán (Baškirsko) (Ufa [Уфа] / Öfö [Өфө]) republika 
 Republika Baškortostán 

Республика Башкортостан 

Башҡортостан Республикаһы 

 
ruština 

baškirstina 

 Burjatsko (Ulan-Udè [Улан-Удэ] /  Ulaan-Üdä [Улаан-Үдэ]) republika 
 Burjatská republika 

Республика Бурятия 
Буряад Республика 

 
ruština 
burjatština 

 Čečensko (Groznyj [Грозный] / Sölz-Ġalə [Соьлж-Гlала]) republika 
 Čečenská republika  

Чеченская Республика 

Нохчийн Республика / Noxçiyƞ  Respublika 

 
ruština 
ĉeĉenština (z pìsem má jen cyrilice úřednì statut) 

 Čuvašsko (Ĉeboksary [Чебоксары] / Šupaškar [Шупашкар]) republika 
 Čuvašská republika  

Чувашская Республика 
Чăваш Республики 

 
ruština 
ĉuvaština 

 Dagestán (Mahaĉkala [Махачкала] / Mahaĉqala [Махlачхъала] / Mahaĉqala 
[Магьачкъала] / Mahaĉqala [Махlачкъала] / Mahaĉqala [Махачкъала] / 
Mähäĉqala [Мягьячкъала]) 

republika 

 Dagestánská republika 
Республика Дагестан 
Дагъистаналъул Республика 
 Дагъыстан Республикасы  
Дагъусттаннал Республика 
Дагъустандин Республика 
Дагъустан Республика 

 
ruština 
avarština 
kumyĉtina 
lakština 
lezginština 
tabasaranština 
a dalšì „jazyky národů Dagestánu“ 

 Chakasko (Abakan [Абакан] / Agban [Ағбан]) republika 
 Chakaská republika  

Республика Хакасия 
Хакас Республиказы 

 
ruština 
chakaština 

 Ingušsko (Magas [Магас] / Magas [Магас]) republika 
 Ingušská republika 

Республика Ингушетия  
Гlалгlай Мохк 

 
ruština 
inguština 

 Kabardsko-Balkarsko (Nal‟ĉik [Нальчик] / Nalšək [Налшык] / Nal‟ĉik 
[Нальчик]) 

republika 

 Kabardsko-balkarská republika  

Кабардино-Балкарская Республика 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ 
Къабарты-Малкъар Республика 

 
ruština 
kabardsko-ĉerkeština 
karaĉajsko-balkarština 

 Kalmycko (Èlista [Элиста] / Èlst [Элст]) republika 
 Kalmycká republika – Chalmg Tangč 

Республика Калмыкия-Хальмг Тангч 
Хальмг Таңһч 

 
ruština 
kalmyĉtina 

 Karačajsko-Čerkesko (Ĉerkessk [Черкесск] / Ĉerkessk [Черкесск] / Ĉerkessk 
[Черкесск] / Ćerkesk [Черкесск] / Ĉerkessk [Черкесск]) 

republika 

 Karačajsko-čerkeská republika  

Карачаево-Черкесская Республика 
Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ 
Къарачай-Черкес Республика 
Къарча-Черкес Республика 
Карачаево-Черкесский Республика 

 
ruština 
karaĉajsko-balkarština 
kabardsko-ĉerkeština  
abazština 
nogajština 
 
 
 
 
 

ROVNÍKOVÁ GUINEA Malabo / Malabo / Malabo republika () 
Republika Rovníková Guinea  unitárnì stát 
República de Guinea Ecuatorial 
République de Guinée Équatoriale 
República da Guiné Equatorial 

španělština 
francouzština (formálně) 
portugalština (formálně) 

 

RUMUNSKO Bucureşti (Bukurešť) republika ()                       EU* 
Rumunsko  unitárnì stát 
România rumunština  

RUSKO Moskva [Москва] republika () 
Rusko, Ruská federace*  federativnì stát, asymetrická federace 
Россия, Российская Федерация ruština (21 republik, 9 krajů, 46 oblastì, 1 

autonomnì oblast, 4 autonomnì okruhy 
a 2 federálnì města) 
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 Karélie (Petrozavodsk [Петрозаводск] / Petroskoi / ? / Petroskoi) republika 
 Karelská republika  

Республика Карелия  
Karjalan tazavalla 
Karjalan Tazovaldkund  
Karjalan tasavalta 

 
ruština (úřednì) 
karelština (uznaný regionálnì jazyk) 
vepština (uznaný regionálnì jazyk) 
finština (uznaný regionálnì jazyk) 

 Komi (Syktyvkar [Сыктывкар] / Syktyvkar [Сыктывкар]) republika 
 Republika Komi  

Республика Коми 
Коми Республика 

 
ruština 
komiština 

 Marijsko / Marij El (Joškar-Ola [Йошкар-Ола] / Joškar-Ola [Йошкар-Ола]) republika 
 Republika Marij El  

Республика Марий Эл 
Марий Эл Республика / Мары Эл Республика 

 
ruština 
marijština (východnì / západnì varianta) 

 Mordvinsko (Saransk [Саранск] / Saran oš [Саран ош] / Saranoš [Саранош]) republika 
 Mordvinská republika  

Республика Мордовия 
Мордовия Республикась 
Мордовия Республикась 

 
ruština 
erzjanština 
mokšanština 

 Sacha (Jakutsko) (Jakutsk [Якутск] / D'okuuskaj [Дьокуускай] přìpadně: Jakutskaj 
[Якутскай]) 

republika 

 Republika Sacha (Jakutsko) 
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (dva rovnocenné úřednì názvy) 
Саха Республиката 

 
ruština 
sacha (jakutština)*** 

 Severní Osetie – Alanie (Vladikavkaz [Владикавказ] / Dzäudţyqäu 
[Дзæуджыхъæу]) 

republika 

 Republika severní Osetie – Alanie  
Республика Северная Осетия - Алани 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Алани 

 
ruština 
osetština 

 Tatarstán (Kazan„ [Казань] / Kazan [Казан] / Qazan) republika 
 Republika Tatarstán  

Республика Татарстан 
Татарстан Республикасы / Tatarstan Respublikası 

 
ruština 
tatarština (z pìsem má jen cyrilice úřednì statut) 

 Tuva (Kyzyl [Кызыл] / Kyzyl [Кызыл]) republika 
 Republika Tuva  

Республика Тыва 
Тыва Республика 

 
ruština 
tuvština 

 Udmurtsko (Iţevsk [Ижевск] / Iţ [Иж]) republika 
 Udmurtská republika  

Удмуртская Республика 
Удмурт Республика 

 
ruština 
udmurtština 

Kraje: 

autonomnì útvary:    
              Německý národní okres (Gal‟bštadt [Гальбштадт] / 

Halbstadt) 
autonomnì okres 

 Německý národní okres 
Немецкий национальный район 
Der deutsche Nationalkreis Halbstadt (?) 

 
ruština 
němĉina 

 

autonomnì útvary:    
              Korjacký okruh (Palana [Палана] / Palana [Палана]) administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  

(statut dosud nenì ústavou kraje definován) 
 Korjacký okruh  

Корякский округ 
Чав‟чываокруг 

 
ruština 
korjaĉtina 

 

autonomnì útvary:    
              Evenkovský okres (Tura [Тура] / ?) administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  

(statut dosud nenì ústavou kraje definován) 
 Evenkovský municipální okres, Evenkie (2 úřednì 

názvy) 
Эвенкийский муниципальный район, Эвенкия 
? 

 
 
ruština 
evenkština 

              Tajmyrský okres (Dudinka [Дудинка] / ? / ?) administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  
(statut dosud nenì ústavou kraje definován) 

 Tajmyrský dolganoněnecký municipální okres  

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район 
? 
? 

 
ruština 
 
dolganština 
něneĉtina 

 

autonomnì útvary:    
              Komipermjacký okruh  

(Kudymkar [Кудымкар] / Kudymkar [Кудымкар]) 
administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  

 Komipermjacký okruh  
Коми-Пермяцкий округ 
Перым-Коми кытш 

 
ruština (úřednì) 
komipermjaĉtina (jazyk s povoleným uţìvánìm v úřednìm styku) 

 Altajský kraj (Barnaul [Барнаул]) kraj 
 Altajský kraj  

Алтайский край 
 
ruština 

 Chabarovský kraj (Habarovsk [Хабаровск]) kraj 
 Chabarovský kraj  

Хабаровский край 
 
ruština 

 Kamčatský kraj (Petropavlovsk-Kamĉatskij [Петропавловск-Камчатский]) kraj 
 Kamčatský kraj 

Камчатский край 
 
ruština 

 Krasnodarský kraj (Krasnodar [Краснодар]) kraj 
 Krasnodarský kraj  

Краснодарский край 
 
ruština 

 Krasnojarský kraj (Krasnojarsk [Красноярск]) kraj 
 Krasnojarský kraj  

Красноярский край 
 
ruština 

 Permský kraj (Perm„ [Пермь]) kraj 
 Permský kraj 

Пермский край 
 
ruština 
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autonomnì útvary:    
              Aginský burjatský okruh (Aginskoe [Агинское] / Aga 

[Ага]) 
administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  
(statut dosud nenì ústavou kraje definován) 

 Aginský burjatský okruh 
Агинский-Бурятский округ  
Агын Буряадай округ 

 
ruština 
burjatština 

Oblasti: 
 Amurská oblast (Blagovešĉensk [Благовещенск]) oblast 
 Amurská oblast  

Амурская область 
 
ruština 

 Archangelská oblast (Arhangel‟sk [Архангельск]) oblast (zahrnuje i Něnecký AOk) 
 Archangelská oblast  

Архангельская область 
 
ruština 

 Astrachaňská oblast (Astrahan„ [Астрахань]) oblast 
 Astrachaňská oblast 

Астраханская область 
 
ruština 

 Belgorodská oblast (Belgorod [Белгород]) oblast 
 Belgorodská oblast 

Белгородская область 
 
ruština 

 Brjanská oblast (Brjansk [Брянск]) oblast 
 Brjanská oblast 

Брянская область 
 
ruština 

 Čeljabinská oblast (Ĉeljabinsk [Челябинск]) oblast 
 Čeljabinská oblast 

Челябинская область 
 
ruština 

 Irkutská oblast (Irkutsk [Иркутск]) oblast 
 Irkutská oblast 

Иркутская область 
 
ruština 

autonomnì útvary:    
              Usť-ordynský burjatský okruh (Ust„-Ordynskij [Усть-

Ордынский] / Usť-Orda [Усть-Орда]) 
administrativnì jednotka se zvláštìm statutem  
(statut dosud nenì ústavou oblasti definován) 

 Usť-ordynský burjatský okruh 
Усть-Ордынский Бурятский округ 
Усть-Ордын Буряадай округ 

 
ruština 
burjatština 

 

 Ivanovská oblast (Ivanovo [Иваново]) oblast 
 Ivanovská oblast 

Ивановская область 
 
ruština 

 Jaroslavská oblast (Jasroslavl„ [Ярославль]) oblast 
 Jaroslavská oblast 

Ярославская область 
 
ruština 

 Kaliningradská oblast (Kaliningrad [Калининград]) oblast 
 Kaliningradská oblast 

Калининградская область 
 
ruština 

 Kaluţská oblast (Kaluga [Калуга]) oblast 
 Kaluţská oblast 

Калужская область 
 
ruština 

 Kemerovská oblast (Kemerovo [Кемерово]) oblast 
 Kemerovská oblast 

Кемеровская область 
 
ruština 

 Kirovská oblast (Krov [Киров]) oblast 
 Kirovská oblast 

Кировская область 
 
ruština 

 Kostromská oblast (Kostroma [Кострома]) oblast 
 Kostromská oblast 

Костромская область 
 
ruština 

 Kurganská oblast (Kurgan [Курган]) oblast 
 Kurganská oblast 

Курганская область 
 
ruština 

 Kurská oblast (Kursk [Курск]) oblast 
 Kurská oblast 

Курская область 
 
ruština 

 Leningradská oblast (Sankt-Peterburg [Санкт-Петербург]*) oblast 
 Leningradská oblast 

Ленинградская область 
 
ruština 

 Lipecká oblast (Lipek [Липецк]) oblast 
 Lipecká oblast 

Липецкая область 
 
ruština 

 Magadanská oblast (Magadan [Магадан]) oblast 
 Magadanská oblast 

Магаданская область 
 
ruština 

 Moskevská oblast (Moskva [Москва]*) oblast 
 Moskevská oblast 

Московская область 
 
ruština 

 Murmanská oblast (Murmansk [Мурманск]) oblast 
 Murmanská oblast 

Мурманская область 
 
ruština 

 Niţněnovgorodská oblast (Niţnij Novgorod [Нижний Новгород]) oblast 
 Niţněnovgorodská oblast 

Нижегородская область 
 
ruština 
 
 

 Přímořský kraj (Vladivostok [Владивосток]) kraj 
 Přímořský kraj 

Приморский край 
 
ruština 

 Stavropolský kraj (Stavropol‟ [Ставрополь]) kraj 
 Stavropolský kraj  

Ставропольский край 
 
ruština 

 Zabajkalský kraj (Ĉita [Чита]) kraj 
 Zabajkalský kraj  

Забайкальский край 
 
ruština 
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 Novgorodská oblast (Velikij Novgorod [Великий Новгород]) oblast 
 Novgorodská oblast 

Новгородская область 
 
ruština 

 Novosibirská oblast (Novosibirsk [Новосибирск]) oblast 
 Novosibirská oblast 

Новосибирская область 
 
ruština 

 Omská oblast (Omsk [Омск]) oblast 
 Omská oblast 

Омская область 
 
ruština 

autonomnì útvary:    
              Azovský německý národní okres  

(Azovo [Азово] / Asowo) 
autonomnì okres 

 Azovský německý národní okres 
Азовский немецкий национальный район 
Der Deutsche Nationalrayon Asowo 

 
ruština 
němĉina 

 

 Orelská oblast (Orjol [Орѐл]) oblast 
 Orelská oblast 

Орловская область 
 
ruština 

 Orenburská oblast (Orenburg [Оренбург]) oblast 
 Orenburská oblast 

Оренбургская область 
 
ruština 

 Penzská oblast (Penza [Пенза]) oblast 
 Penzská oblast 

Пензенская область 
 
ruština 

 Pskovská oblast (Pskov [Псков]) oblast 
 Pskovská oblast 

Псковская область 
 
ruština 

 Rostovská oblast (Rostov-na-Donu [Ростов-на-Дону]) oblast 
 Rostovská oblast 

Ростовская область 
 
ruština 

 Rjazaňská oblast (Rjazan„ [Рязань]) oblast 
 Rjazaňská oblast 

Рязанская область 
 
ruština 

 Sachalinská oblast (Juţno-Sahalinsk [Южно-Сахалинск]) oblast 
 Sachalinská oblast 

Сахалинская область 
 
ruština 

 Samarská oblast (Samara [Самара]) oblast 
 Samarská oblast 

Самарская область 
 
ruština 

 Saratovská oblast (Saratov [Саратов]) oblast 
 Saratovská oblast 

Саратовская область 
 
ruština 

 Smolenská oblast (Smolensk [Смоленск]) oblast 
 Smolenská oblast 

Смоленская область 
 
ruština 

 Sverdlovská oblast (Ekaterinburg [Екатеринбург]) oblast 
 Sverdlovská oblast 

Свердловская область 
 
ruština 

 Tambovská oblast (Tambov [Тамбов]) oblast 
 Tambovská oblast 

Тамбовская область 
 
ruština 

 Tomská oblast (Tomsk [Томск]) oblast 
 Tomská oblast 

Томская область 
 
ruština 

 Tulská oblast (Tula [Тула]) oblast 
 Tulská oblast 

Тульская область 
 
ruština 

 Tverská oblast (Tver„ [Тверь]) oblast 
 Tverská oblast 

Тверская область 
 
ruština 

 Ťumeňská oblast (Tjumen„ [Тюмень]) oblast** 
 Ťumeňská oblast 

Тюменская область 
 
ruština 

 Uljanovská oblast (Ul‟janovsk [Ульяновск]) oblast 
 Uljanovská oblast 

Ульяновская область 
 
ruština 

 Vladimirská oblast (Vladimir [Владимир]) oblast 
 Vladimirská oblast 

Владимирская область 
 
ruština 

 Volgogradská oblast (Volgograd [Волгоград]) oblast 
 Volgogradská oblast 

Волгоградская область 
 
ruština 

 Vologdská oblast (Vologda [Вологда]) oblast 
 Vologdská oblast 

Вологодская область 
 
ruština 

 Voroněţská oblast (Voroneţ [Воронеж]) oblast 
 Voroněţská oblast 

Воронежская область 
 
ruština 

 
Autonomnì oblast: 

 
 
 
 

 Ţidovská autonomní oblast  

(Birobidţan [Биробиджан] / Birobidţan [ ]) 

autonomnì oblast 

 Ţidovská autonomní oblast  
Еврейская автономная область 

 [Yidiše oytonome gegnt] 

 
ruština 
jidiš 
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Autonomnì okruhy: 
 Čukotský autonomní okruh (Anadyr„ [Анадырь] / Kagyrgyn [Кагыргын] event. 

Wėṅyn [Въэӈын]) 

autonomnì okruh 
(nepatřì do ţádné oblasti) 

 Čukotský autonomní okruh  
Чукотский автономный округ  
Чукоткакэн автономныкэн округ 

 
ruština 
ĉukština 

 Chantyjsko-mansijský autonomní okruh – Jurga (Hanty-Mansijsk [Ханты-
Мансийск] / Hanty-Mansijsk [Ханты-Мансийск] event. Jomvoš [Ёмвош] / Hanty-

Mansijsk ūs [Ханты-Мансийск ӯс]) 

autonomnì okruh (téţ souĉást 
Ťumeňské oblasti) 

 Chantyjsko-mansijský autonomní okruh – Jurga  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Ханты-Мансийской автономной округ - Югра 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
ruština 
chantyjština 
mnsijština 

 Jamaloněnecký autonomní okruh (Selehard [Салехард] / Sale-Harad [Сале-
Харад]) 

autonomnì okruh (téţ souĉást 
Ťumeňské oblasti) 

 Jamaloněnecký autonomní okruh 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ямалы-Ненэцие” автономной ӈокрук 

 
ruština 
něneĉtina 

 Něnecký autonomní okruh  
(Nar‟jan-Mar [Нарьян-Мар] / Nar‟‟jana-Mar‟ [Няръяна мар‟]) 

autonomnì okruh (téţ souĉást 
Archangelské oblasti) 

 Něnecký autonomní okruh 
Ненецкий автономный округ 
Ненэцие” автономной округ 

 
ruština 
něneĉtina  

Města: 

* neleţì na územì oblasti 
** zahrnuje i Chantyjsko-mansijský AOk – Jurga a Jamaloněnecký AOk 
*** lokálně i dolganština, ĉukotština, evenkština, evenkijština, jukagirština 
**** lokálně i kazaština 
 

Pronajaté územì (pronajato od Kazachstánu do roku 2050, na územì platì plně ruské zákony, je podřìzeno přìmo jeho 
federálnìm orgánům, nenì samosprávné): 

* ruský název pouţìvaný Ruskou federacì 
** ruský název pouţìvaný Kazachstánem    

    

 

* Maltézský řád je uznán zhruba 100 státy za subjekt mezinárodnìho práva, z hlediska politické geografie je ale jeho státnost problematická (prakticky nemá územì) 
 

* s výjimkami pro Athos (mimo zónu EU DPH) 
 

autonomnì regiony:    
              Athos (Svatá hora) (Karyés [Καρσές]) autonomnì region 
 Autonomní mnišský stát Svatá Hora 

Αστόνομη Μοναστική Πολιτεία τοσ Αγίοσ Όροσς 
[Aytónomi Monastikì Politeìa toy Agìoy Óroys] 

 
řeĉtina 

    

 

 Moskva (Moskva [Москва]) federálnì město 
 Město Moskva 

Город Москва 
 
ruština 

 Sankt-Peterburg (Sankt-Peterburg [ Санкт-Петербург]) federálnì město 
 Město Sankt-Peterburg 

Город Санкт-Петербург 
 
ruština 

 Bajkonur (Bajkonur [Байконур]* / Bajkonyr [Байконыр]** /  Bayqoñır 
[Байқоңыр]) 

pronajaté územì 

 Město Bajkonur 
Город Байконур /  Город Байконыр  
Байқоңыр қаласы  

 
ruština  
kazaština 

RWANDA Kigali / Kigali / Kigali republika () 
Rwandská republika  unitárnì stát 
République rwandaise 
Republika y‟u Rwanda 
Rwanadese Republic 

francouzština 
rwandština 
angliĉtina 

 

MALTÉZSKÝ ŘÁD Roma (Řìm) řádový stát, volebnì monarchie*  

Suverénní vojenský a špitální řád 
svatého Jana Jeruzalémského z 
Rhodu a Malty 

 unitárnì stát* 

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di 
San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e 
di Malta 

italština   

ŘECKO Athìna [Αθήνα] (Athény) republika ()                       EU* 
Řecká republika (Helénská republika)  diferencovaný stát 
Ελληνική Δημοκρατία  
[Ellinikì Dimokratìa] 

řeĉtina (1 autonomnì stát) 

SALVADOR San Salvador republika () 
Republika Salvador  unitárnì stát 
República de El Salvador španělština  
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* stát nenì v ústavě definován ani jako republika, ani jako monarchie, hlava státu (O le Ao o le Malo) je volená parlamentem na 5 let, republika de facto 
 

 

 

úřednì jazyk, národnì jazyky jsou: wolofština, diolo, malinke, poupat, serer, soninke 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOA Apia / Apia republika ()* 
Nezávislý stát Samoa  unitárnì stát 
Malo Sa„oloto Tuto„atasi o Sāmoa 
Independent State of Samoa 

samojština  
angliĉtina 

 

SAN MARINO Città di San Marino republika () 
Nejvznešenější Republika San 
Marino /  Republika San Marino 

 unitárnì stát 

Serenissima Repubblica di San Marino / 
Repubblica di San Marino 

italština  

SAÚDSKÁ ARÁBIE ar-Riyāḍ [ ] monarchie (), královstvì 

Království Saúdská Arábie  unitárnì stát 

 [Al Mamlakah al 

‟Arabīyah as Su‟ūdīyah] 

arabština  

SENEGAL Dakar republika () 
Senegalská republika  unitárnì stát 
République du Sénégal francouzština*    

SEVERNÍ KOREA P'yongyang [평양] republika () 
Korejská lidově demokratická republika  unitárnì stát 

조선민주주의인민공화국 
[Choson Minju-juui Inmin Konghwa-guk] 

korejština  

SEYCHELY Viktorya / Victoria / Victoria republika () 
Republika Seychely  unitárnì stát 
Repiblik Sesel 
Republic of Seychelles 
République des Seychelles 

seselwa (kreolská francouzština) 
angliĉtina 
francouzština 

 

SIERRA LEONE Freetown republika () 
Republika Sierra Leone  unitárnì stát 
Republic of Sierra Leone angliĉtina  

SINGAPUR 

Singapore / Singapura /  

/ Xīnjiāpō shí [新加坡市] / 

Cinkappur nakar [  

] 

republika () 

Singapurská republika  unitárnì stát 
Republic of Singapore 

Republik Singapura /  

新加坡共和国 [Xīnjiāpō Gōnghéguó]  

  [Cinkappur 

Kudiyarasu] 

angliĉtina 
malajština (2 pìsma) 
 
ĉìnština (úřednì jsou zjednodušené znaky) 
 
tamilština 

 

SLOVENSKO Bratislava republika ()                        EU 
Slovenská republika  unitárnì stát 
Slovenská republika slovenština  

SLOVINSKO Ljubljana republika ()                        EU 
Slovinská republika  unitárnì stát 
Republika Slovenija slovinština  

SOMÁLSKO 

Muqdisho  / Maqadīshū 

[ ] / Mogadiscio / 

Mogadishu (Mogadišo) 

republika 

Somálská republika  federativnì stát 
Jamhuriyadda Soomaaliya 

 - ] 

Repubblica di Somalia 
Somali Republic 

somálština 
arabština  
italština (vedlejšì úřednì jazyk) 
angliĉtina (vedlejšì úřednì jazyk)  

(federativnì struktura nenì dotvořena) 
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Struktura federace (státy mohou vzniknout spojenìm dvou nebo vìce regionů, jejich systém ale dosud nevyplňuje celé územì 
státu): 

Státy vyhlášené jednostraně jako souĉást federace, které ale nejsou uznány federálnmì vládou: 

   
 
Poznámka: mezinárodně uznaná vláda země nekontroluje rozsáhlé části státního území, které ovládají klanoví vůdci a různé 
místní vlády. Jedna z nich usiluje o úplnou mezinárodně-právní nezávislost: 
 

SOMALILAND 
Hargeysa / ? [ ] / 

Hargeisa  
republika () 

 Republika Somaliland  unitárnì stát 
 Jamhuuriyadda Soomaaliland  

  

[al-Jumhūrīyah Arḍ Aṣ-ṣūmāl] 
Republic of Somaliland 

somálština 
arabština 
 
angliĉtina 

(nezávislost nenì mezinárodně 
uznána) 

 

 

Struktura federace: 
 Abú Zabí (Abū Ẓaby [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Abú Zabí  

 [Imārat Abū Ẓaby] 

 
arabština 

 Adţmán („Ajmān [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Adţmán 

 [Imārat „Ajmān] 

 
arabština 

 Dubaj (Dubayy [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Dubaj  

  [Imārat Dubayy] 

 
arabština 

 Fudţajra (al-Fujayra [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Fudţajra  

 [Imārat l-Fujayra] 

 
arabština 

 Ra’s al-Chajma (Ra‟s al-Khaymah [ ]) monarchie (), emirát  
 Emirát Ra’s al-Chajma 

 [Imārat  Ra‟s al-Khaymah] 

 
arabština 

 Šardţá (ash-Shāriqah [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Šardţá  

  [Imārat  ash-Shāriqah] 

 
arabština 

 Umm al-Kuvajn (Umm al-Qaywayn [ ]) monarchie (), emirát  

 Emirát Umm al-Kuvajn 

  [Imārat  Umm al-Qaywayn] 

 
arabština 

    

* nenì souĉástì Schengenského prostoru a Eurozóny 
** uznané regionálnì jazyky: waleština, irština, ulsterská skotština, skotština, gaelština, kornština 
 

autonomnì historické země:    
              Severní Irsko (Belfast / Béal Feirste) autonomnì historická země 
 Severní Irsko 

Northern Ireland 
Tuaisceart Éireann 

 
angliĉtina 
irština 

              Skotsko  
(Edinburgh / Dùn Èideann / Edinburrie) 

autonomnì historická země 

 Skotsko 
Scotland 
Alba 
Scotland 

 
angliĉtina 
gaelština 
skotština (dialekt angliĉtiny) 

 Galmudug (? / South Galcayo) stát 
 Stát Galmudug 

? 
Galmudug State 

 
somálština 
angliĉtina  

 Puntland (Garoowe) stát 
 Somálský stát Puntland 

? 
 
somálština 

 Maakhir (Badhan / ?) stát 
 Somálský stát Maakhir 

Maamul Goboleedka Maakhir 
 [Wilaayatu Maakhir as-Sūmāl] 

 
somálština 
arabština 

SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY 

Abū Ẓaby [ ] monarchie (ĉást , ĉást ) 

Stát Spojené arabské emiráty  federativnì stát 

  

[Dowlat Al-Imārāt al-„Arabīyah al-

Muttaḥidah] 

arabština (7 emirátů) 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ London (Londýn) monarchie(),královstvì (S)EU* 
Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska 

 diferencovaný stát 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

angliĉtina** 

 
(4 historické země, 3 z nich jsou 
samosprávné) 
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              Wales (Cardiff / Caerdydd) autonomnì historická země 
 Wales 

Wales 
Cymru 

 
angliĉtina 
waleština 

Poznámka: ĉtvrtou historickou zemì Spojeného královstvì je Anglie, která ale v souĉasnosti netvořì ţádnou politickou nebo 
správnì jednotkou 
 

Korunnì dependence (crown dependencies; územì nejsou povaţována za integrálnì souĉást Spojeného královstvì, obyvatelé 
majì jeho obĉanstvì, nemajì ale zastoupenì v londýnském parlamentu, územì nejsou souĉástì EU): 
Guernsey Saint Peter Port / Saint-Pierre-Port / Saint Pièrre Port bailiwick 

Bailiwick Guernsey 
Bailwick Guernsey 
Bailliage de Guernesey 
Bailliage dé Dgèrnésy 

 
angliĉtina 
francouzština 
guernseyština* (uznaný regionálnì jazyk) 

dependence: 
 Alderney (St. Anne's) samosprávné panstvì (seignory) 
 Alderney 

Alderney 
Aurigny 
Aoeur'gny 

 
angliĉtina  
francouzština 
alderneyština* (uznaný regionálnì jazyk, jiţ vymřelý) 

 Sark (La Seigneurie) samosprávné panstvì (seignory) 
 Sark 

Sark 
Sercq 
Sèr 

 
angliĉtina  
francouzština 
sarkština* (uznaný regionálnì jazyk) 

 

Jersey Saint Helier / Saint-Hélier / Saint Hélyi bailiwick 
Bailiwick Jersey 
Bailiwick Jersey 
Bailliage de Jersey 
Bailliage dé Jèrri 

 
angliĉtina 
francouzština 
jerseyština* (uznaný regionálnì jazyk) 

Man Douglas / Doolish korunnì dependence 
Ostrov Man 
Isle of Man 
Ellan Vannin 

 
angliĉtina 
manx 

   * lokálnì dialekty normanštiny 
 
 

Zámořská územì Spojeného královstvì:  
(overseas territories; územì nejsou povaţována za integrálnì souĉást Spojeného královstvì, obyvatelé majì jeho obĉanstvì, 
nemajì ale zastoupenì v londýnském parlamentu, s výjimkou územì Akrotiri a Dekelia a Gibraltaru nejsou souĉástì EU): 

Akrotiri a Dekelia Episkopi Cantonment zámořské územì                    EU*** 
Území suverénních základen Akrotiri a Dekelia 

Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia 
 
angliĉtina 

Anguilla The Valley zámořské územì 
Anguilla 
Anguilla 

 
angliĉtina 

Bermudy Hamilton zámořské územì 
Bermudy 
Bermuda 

 
angliĉtina 

Britské antarktické území neobydlené územì, spravováno z Londýna zámořské územì (Antarktida) 
Britské antarktické území 
British Antarctic Territory 

 
angliĉtina 

Britské Panenské ostrovy Road Town zámořské územì 
Britské Panenské ostrovy 

British Virgin Islands 
 
angliĉtina 

Britské indickooceánské území Spravováno z Londýna zámořské územì 
Britské indickooceánské území 

British Indian Ocean Territory 
 
angliĉtina 

Falklandy (Malvíny) Stanley zámořské územì 
Falklandské ostrovy  

Falkland Islands 
 
angliĉtina 

Gibraltar Gibraltar zámořské územì                     EU** 
Gibraltar 
Gibraltar 

 
angliĉtina 

Jiţní Georgie a Jiţní Sandwichovy ostrovy neobydlené územì zámořské územì 
Jiţní Georgie a Jiţní Sandwichovy ostrovy 
South Georgia and the South Sandwich Islands 

 
angliĉtina 

Kajmanské ostrovy George Town zámořské územì 
Kajmanské ostrovy 

Cayman Islands 
 
angliĉtina 

Montserrat Plymouth* zámořské územì 
Montserrat 

Montserrat 
 
angliĉtina 

Pitcairnovy ostrovy Adamstown zámořské územì 
Ostrovy Pitcairn, Henderson, Ducie a Oeno 

Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands 
Pitkern, Henderson, Ducie a' Oeno Ailen 

 
angliĉtina 
pitkernština 

Svatá Helena, Ascension a  
Tristan da Cunha  

Jamestown zámořské územì 

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha  

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 
 
angliĉtina 

Územì zahrnuje 3 samosprávné legislativně zcela oddělené jednotky, spojuje je jen osoba guvernéra a soudnì systém: 
                  Ascension (Georgetown) samosprávné územì 
 Ostrov Ascension 

Ascension Island 
 
angliĉtina 

 Svatá Helena (James Town) samosprávné územì 
 Svatá Helena  

Saint Helena 
 
angliĉtina 
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 Tristan da Cunha  
(Edinburgh of the Seven Seas) 

samosprávné územì 

 Tristan da Cunha 
Tristan da Cunha 

 
angliĉtina 

 

Turks a Caicos Grand Turk zámořské územì 
Ostrovy Turks a Caicos 

Turks and Caicos Islands  
 
angliĉtina 

   * zniĉeno sopeĉným výbuchem, doĉasné sìdlo vlády: Brades 
** s výjimkami: nenì souĉástì Schengenského systému, zóny EU DPH, celnìho územì EU ani Eurozóny, má výjimky ve vztahu k jednotnému trhu, je ale zastoupen 
v Evropském parlamentu 
*** s řadou výjimek: nenì souĉástì EURATOM, obyvatelé nejsou obĉany EU a nemajì právo volit Evropský parlament, nenì souĉástì Schengenského prostoru, má výjimky 
ve vztahu k jednotnému trhu, souĉástì Eurozóny je jednostranně   

    

 

Struktura federace: 
 Alabama (Montgomery) stát 
 Stát Alabama  

State of Alabama 
 
angliĉtina 

 Aljaška (Juneau) stát 
 Stát Aljaška  

State of Alaska 
 
angliĉtina 

 Arizona (Phoenix) stát 
 Stát Arizona 

State of Arizona 
 
angliĉtina 

 Arkansas (Little Rock) stát 
 Stát Arkansas  

State of Arkansas 
 
angliĉtina 

 Colorado (Denver) stát 
 Stát Colorado 

State of Colorado 
 
angliĉtina 

 Connecticut (Hartford)  stát 
 Stát Connecticut  

State of Connecticut 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Delaware (Dover) stát 
 Stát Delaware  

State of Delaware 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Florida (Tallahassee) stát 
 Stát Florida  

State of Florida 
 
angliĉtina 

 Georgia (Atlanta) stát 
 Stát Georgia 

State of Georgia 
 
angliĉtina 

 Havaj (Honolulu / Honolulu) stát 
 Stát Havaj 

Stete of Hawaii 
Moku„āina „o Hawai„i 

 
angliĉtina 
havajština 

 Idaho (Boise) stát 
 Stát Idaho 

State of Idaho 
 
angliĉtina 

 Illinois (Springfield) stát 
 Stát Illinois 

State of Illinois 
 
angliĉtina 

 Indiana (Indianapolis) stát 
 Stát Indiana  

State of Indiana 
 
angliĉtina 

 Iowa (Des Moines) stát 
 Stát Iowa  

State of Iowa 
 
angliĉtina 

 Jiţní Dakota (Pierre) stát 
 Stát Jiţní Dakota  

State of South Dakota 
 
angliĉtina 

 Jiţní Karolína (Columbia) stát 
 Stát Jiţní Karolína 

State of South Carolina 
 
angliĉtina 

 Kalifornie (Sacramento) stát 
 Stát Kalifornie 

State of California 
 
angliĉtina 

 Kansas (Topeka) stát 
 Stát Kansas 

State of Kansas 
 
angliĉtina 

 Kentucky (Frankfort) stát 
 Společenství Kentucky 

Commonwealth of Kentucky 
 
angliĉtina 

 Louisiana (Baton Rouge / Bâton-Rouge) stát 
 Stát Luisiana 

State of Louisiana 
État de la Louisiane 

 
angliĉtina (úředně uznaný jazyk)  
francouzština (úředně uznaný jazyk) 

 Maine (Augusta) stát 
 Stát Maine 

State of Maine 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Maryland (Annapolis) stát 
 Stát Maryland 

State of Maryland 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

SPOJENÉ STÁTY 
AMERICKÉ 

Washington republika () 

Spojené státy americké   federativnì stát 
United States of America angliĉtina (de facto) (50 států, 1 federálnì územì) 
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 Massachusetts (Boston) stát 
 Společenství Massachusetts 

Commonwealth of Massachusetts 
 
angliĉtina 

 Michigan (Lansing) stát 
 Stát Michigan 

State of Michigan 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Minnesota (Saint Paul) stát 
 Stát Minnesota 

State of Minnesota 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Mississippi (Jackson) stát 
 Stát Mississippi  

State of Mississippi 
 
angliĉtina 

 Missouri (Jefferson City) stát 
 Stát Missouri 

State of Missouri 
 
angliĉtina 

 Montana (Helena) stát 
 Stát Montana 

State of Montana 
 
angliĉtina 

 Nebraska (Lincoln) stát 
 Stát Nevraská 

State of Nebraska 
 
angliĉtina 

 Nevada (Carson City) stát 
 Stát Nevada 

State of Nevada 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 New Hampshire (Concord) stát 
 Stát New Hampshire 

State of New Hampshire 
 
angliĉtina 

 New Jersey (Trenton) stát 
 Stát New Persey 

State of New Jersey 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 New Mexico (Nové Mexiko) (Santa Fe / Santa Fe) stát 
 Stát New Mexico 

State of New Mexico 
Estado de Nuevo México 

 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 
španělština (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 New York (Albany) stát 
 Stát New York 

State of New York 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Ohio (Columbus) stát 
 Stát Ohio  

State of Ohio 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Oklahoma (Oklahoma City) stát 
 Stát Oklahoma  

State of Oklahoma 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Oregon (Salem) stát 
 Stát Oregon  

State of Oregon 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Pensylvánie (Harrisburg) stát 
 Společenství Pensylvánie 

Commonwealth of Pennsylvania 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Rhode Island (Providence) stát 
 Stát Rhode Island a Providence Plantations  

State of Rhode Island and Providence Plantations 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Severní Dakota (Bismarck) stát 
 Stát Severní Dakota  

State of North Dakota 
 
angliĉtina 

 Severní Karolína (Releigh) stát 
 Stát Severní Karolína 

State of North Carolina 
 
angliĉtina 

 Tennessee (Nashville) stát 
 Stát Tennessee 

State of Tennessee 
 
angliĉtina 

 Texas (Austin) stát 
 Stát Texas  

State of Texas 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Utah (Salt Lake City) stát 
 Stát Utah  

State of Utah 
 
angliĉtina 

 Vermont (Montpelier) stát 
 Stát Vermont 

State of Vermont 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Virgínie (Richmond) stát 
 Společenství Virgínie 

Commonwealth of Virginia 
 
angliĉtina 

 Washington (Olympia) stát 
 Stát Washington 

State of Washington 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Wisconsin (Madison) stát 
 Stát Wisconsin 

State of Wisconsin 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Wyoming (Cheyenne) stát 
 Stát Wyoming 

State of Wyoming 
 
angliĉtina 

 Západní Virgínie (Charleston) stát 
 Západní Virgínie  

State of West Virginia 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

 Kolumbijský distrikt / Washington, D.C.* (Washington) federálnì územì 
 Kolumbijský distrikt  

District of Columbia 
 
angliĉtina (de facto; úřednì jazyk nenì urĉen) 

* Washington, D.C. je oznaĉenì města, které vyplňuje celé územì Kolumbijského distriktu 
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Zámořská územì Spojených států: 
 

Zaĉleněná územì (incorporated territories; jsou integrálnì souĉástì Spojených států, nepatřì ale k ţádnému z jednotlivých států 
ani ke Kolumbijskému distriktu): 
Palmyra neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì* 

Atol Palmyra 
Palmyra Atoll 

 
angliĉtina 

   * devět tzv. vyĉleněných územì (Palmyra Atoll Excluded Areas) je pod správou Office of Insular Affairs, United States Department of the Interior, zbytek územì a okolnì 
vody jako Palmyra Atoll National Wildlife Refuge pod správou United States Fish and Wildlife Service 
 

Nezaĉleněná územì (unincorporated territories; nejsou integrálnì souĉástì Spojených států, pokud jsou obydlená, majì obyvatelé 
státnì obĉanstvì USA – s výjimkou obyvatel územì Americká Samoa, kteřì majì pouze státnì přìslušnost USA, ne ale obĉanstvì – 
nejsou ale zastoupeni ĉleny s hlasovacìm právem v americkém Kongresu): 
Americká Samoa Pago Pago / Pago Pago* neorganizované územì** 

Americká Samoa 
American Samoa 
Amerika Sāmoa  

 
angliĉtina 
samojština 

Americké Panenské ostrovy Charlotte Amalie organizované územì** 
Panenské ostrovy Spojených státŧ 

United States Virgin Islands 
 
angliĉtina 

Bakerŧv ostrov neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Bakerŧv ostrov  
Baker Island 

 
angliĉtina 

Guam Hagåtña**** organizované územì** 
Teritorium Guam 
Territory of Guam 
Teritoriåt Guåhån 

 
angliĉtina  
ĉamorština 

Howlandŧv ostrov neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Howlandŧv ostrov  

Howland Island 
 
angliĉtina 

Jarvisŧv ostrov neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Jarvisŧv ostrov 
Jarvis Island 

 
angliĉtina 

Johnstonŧv atol neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì
+
 

Johnstonŧv atol 
Johnston Atoll 

 
angliĉtina 

Kingmanŧv útes neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Kingmanŧv útes 

Kingman Tref 
 
angliĉtina 

Midway neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Atol Midway 

Midway Atoll 
 
angliĉtina 

Navassa neobydleno, spravováno z Washingtonu neorganizované územì*** 
Ostrov Navassa  

Navassa Island 
 
angliĉtina 

Portoriko San Juan / San Juan 
organizované územì**  
(přidruţený stát) 

Svobodný přidruţený stát Portoriko / Portorické společenství 
+++

 
Commonwealth of Puerto Rico 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 
angliĉtina 
španělština 

Severní Mariany Saipan (Capitol Hill)***** 
organizované územì**  
(přidruţený stát) 

Společenství Severní Mariany 
Commonwealth of the Northern Mariana Islands 
Sankattan Siha Na Islas Mariånas 
? 

 
angliĉtina  
ĉamorština 
karolìnština 

Wake spravováno z Washingtonu neorganizované územì
++

 
Ostrov Wake 

Wake Island 
 
angliĉtina 

   * ústava definuje sìdlo vlády jako Fagatogo, coţ je jedna z vesnic přìstavu Pago Pago 
** samosprávné územì, podléhá správě Office of Insular Affairs, United States Department of the Interior 
*** pod správou United States Fish and Wildlife Service jako: Baker Island National Wildlife Refuge, Howland Island National Wildlife Refuge, Jarvis Island National 

Wildlife Refuge, Kingman Reef National Wildlife Refuge, Midway Atoll National Wildlife Refuge a Navassa Island Wildlife Refuge 
**** dřìve Agana 
***** Saipan je oznaĉenì hlavnìho ostrova, Capitol Hill sìdla, ve kterém leţì vládnì budovy 
+
 ĉásteĉně pod správou United States Fish and Wildlife Service (jako Johnston Atoll National Wildlife Refuge) a US Air Force (Johnston Atoll a třìmìlové pásmo tzv.  

Naval Defensive Sea) 
++

 podléhá správě Office of Insular Affairs, United States Department of the Interior 
+++

 úřednì názvy v angliĉtině a španělštině se obsahově lišì 

    

 

autonomnì oblasti:    
              Kosovo a Metohija  

(Priština [Приштина] / Prishtinë) 
autonomnì oblast 

 Autonomní oblast Kosovo a Metohija  

Аутономна Покрајина Косово и Метохија 
Krahina Autonome e Kosovës dhe Metohisë 

 
srbština  
albánština 
 
 
 
 
 

SRBSKO Beograd [Београд] (Bělehrad) republika () 
Srbská republika  diferencovaný stát 
Република Србија srbština (psaná cyrilicì) (2 autonomnì oblasti) 
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              Vojvodina (Novi Sad [Нови Сад] / Novi 
Sad / Újvidék / Novi Sad / Novi Sad [Нови 
Сад] / Nový Sad) 

autonomnì oblast 

 Autonomní oblast Vojvodina 

srp: Аутономна Покрајина Војводина 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Provincia Autonomă Voivodina 
Автономна Покраїна Войводина 
Autonómna pokrajina Vojvodina 

 
srbština 
chorvatština 
maďarština 
rumunština 
rusìnština 
slovenština 

   
Poznámka: Srbsko neuplatňuje suverenitu na území Autonomní provincie Kosovo a Metohija, která je podle srbského 
stanoviska pod dočasnou správou OSN, zároveň v ní ale byla jednostranně vyhlášena i nezávislá Kosovská republika (uvedena 
samostatně). 
 

 

 
 

Regiony: 

* v lednu 2011 bude v regionu provedeno referendum o nezávislosti 
** v ĉervenci 2010 bude provedeno referendum o spojenì 3 darfúrských států do jednotného autonomnìho Regionu Darfúr (v přìpadě neúspěchu bude Přechodná 

regionálnì správa Dárfúru zrušena) 
*** územì 3 států (Al Kadárif, Kasalá, Rudé moře) tvořìcìch oblast působenì Koordinaĉnì rady východnìho Súdánu, oblast s garantovaným podìlem bývalých povstalců 

z Východnì fronty na moci  
 

Zvláštnì administrativnì útvar (územì ve státu Jiţnì Kordofán s vlastnì správou, na kterém proběhne v roce 2011 referendum o 
připojenì k Jiţnìmu Súdánu): 

 

Státy: 
 Al Dţazíra (Gezíra) / Al-Jazīrah (Wat Madani / Wad Madanī [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát  Al Dţazíra / Al-Jazīrah 
Al Jazirah State 

 [Wilāyatu Al-Jazīrah] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Al Kadárif (Gedaref) / Al-Qadārif (Al Qadarif / al-Qadārif [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát   Al Kadárif / Al-Qadārif   
Al Qadarif State 

 [Wilāyatu Al-Qadārif] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Bílý Nil / an-Nīl al-Abyad (Rabak / Rabak [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát  Bílý Nil / an-Nīl al-Abyad 

White Nile State 

  [Wilāyatu an-Nīl al-Abyad] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Horní Nil / A'ālī an Nīl (Malakal / Malakāl [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Horní Nil / Stát A'ālī an Nīl  

Upper Nile State 

 [Wilāyatu A„ālī an Nīl] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Chartúm / Kharţūm (Khartoum / Al Khurţūm [ ] / Khartoum (Chartúm)) stát (severnì Súdán)  

 Stát Chartúm / Kharţūm 
Khartoum State 

 [Wilāyatu al-Kharţūm] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Jednota / al-Wahdah** (Bentiu / Bāntiyū [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Horn Jednota / al-Wahdah 
Unity State 

 [Wilāyatu al-Wahdah] 

 
angliĉtina  
arabština 

STŘEDOAFRICKÁ 
REPUBLIKA 

Bangî / Bangui republika () 

Středoafrická republika  unitárnì stát 
Ködörösêse tî Bêafrîka 
République centraficaine 

sango (sängö) 
francouzština 

 

SÚDÁN 
Al Khurţūm [ ] / Khartoum 

(Chartúm) 
republika () 

Súdánská republika  federativnì stát 

  [Jumhūrīyat as Sūdān] 

Republic of Sudan 

arabština 
angliĉtina 

(25 států, některé státy jsou sdruţeny 
do zvláštnìch regionů) 

 Jiţní Súdán (Juba / Jūbā [ ]) autonomnì region* 
 Jiţní Súdán 

Southern Sudan 
? 

 
angliĉtina  
arabština 

 Dárfúr (sìdlo přechodné správy je v  Al Khurţūm [ ] / Khartoum) region** 
 Přechodná regionální správa Dárfúru 

Transitional Darfur Regional Autority 
? 

 
angliĉtina  
arabština 

 Východní Súdán (Východní fronta) (Port Sudan / Būr Sūdān [ ]) region*** 

 Východní Súdán 
Eastern Sudan 
? 

 
angliĉtina  
arabština 

 Abyei (? /  Abyei) spoleĉně spravované územì 
 Území Abyei 

Abyei Area 
? 

 
angliĉtina  
arabština 
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 Jezera / al-Buhayrāt (Rumbek / Rumbīk [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Jezera / Stát al-Buhayrāt  

Lakes State 

 [Wilāyatu al-Buhayrāt] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Jiţní Dárfúr / Janūbi Dārfūr (Nyala / Niyālā [ ]) stát (region Dárfúr)  

 Stát  Jiţní Dárfúr / Janūbi Dārfūr 
South Darfur State 

 [Wilāyatu Janūbi Dārfūr] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Jiţní Kordofán / Janūbi Kurdufān** (Kaduqli / Kāduqlī [ ]) stát (severnì Súdán*) 

 Stát Jiţní Kordofán / Janūbi Kurdufān 
South Kurdufan State 

 [Wilāyatu Janūbi Kurdufān] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Jonglei (Dţungli) / Jūnqalī (Bor / Būr [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát  Jonglei / Jūnqalī   
Jonglei State 

  [Wilāyatu Jūnqalī] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Kasalá (Kassalá) / Kasalā (Kassala / Kasalā [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát  Kasalá / Kasalā 
Kassala State 

 [Wilāyatu Kasalā] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Modrý Nil / an-Nīl al-Azraq (Ad-Damazin / ad-Damāzīn [ ]) stát (severnì Súdán*)  

 Stát Modrý Nil / an-Nīl al-Azraq 

Blue Nile State 

 [Wilāyatu an-Nīl al-Azraq] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Rudé moře / al-Bahr al-Ahmar (Port Sudan / Būr Sūdān [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát Rudé moře / al-Bahr al-Ahmar 

Red Sea State 

  [Wilāyatu al-Bahr al-Ahmar] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Řeka Nil / Nahr an-Nīl (Ad-Damir / ad-Dāmir [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát Řeka Nil / Nahr an-Nīl 
River Nile State 

 [Wilāyatu Nahr an-Nīl] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Severní stát / Ash-Shamālīyah (Dongola / Dunqulā [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Severní stát / Stát Ash-Shamālīyah 
Northern State 

 [Wilāyatu ash-Shamālīyah] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Severní Bahr al-Ghazál / Shimāl Bahr al-Ghazāl (Aweil / Uwayl [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Severní Bahr al-Ghazál / Shimāl Bahr al-Ghazāl 

North Bahr al Ghazal State 

 [Wilāyatu Shimāl Bahr al-Ghazāl] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Severní Dárfúr / Shimāl Dārfūr (Al-Fashir / al-Fāshir [ ]) stát (region Dárfúr)  

 Stát  Severní Dárfúr / Shimāl Dārfūr 

North Darfur State 

 [Wilāyatu Shimāl Dārfūr] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Severní Kordofán / Shimāl Kurdufān (Al-Ubayyid / al-Ubayyid [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát Severní Kordofán / Shimāl Kurdufān 

North Kurdufan State 

 [Wilāyatu Shimāl Kurdufān] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Sinnar (Sennar) / Sinnār (Sinja / Sinjah [ ]) stát (severnì Súdán)  

 Stát  Sinnar / Sainār 
Sennar State 

 [Wilāyatu Sinnār] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Střední Ekvatoria (Střední rovníkový stát) / al-Istiwā‘īyah al-wusṭā  

(Juba / Jūbā [ ]) 

stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát  Střední Ekvatoria / al-Istiwā‘īyah al-wusṭā  

Central Equatoria State 

 [ Wilāyatu al-Istiwā„īyah al-wusṭā] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Východní Ekvatoria (Východní rovníkový stát) / Sharq al-Istiwā‘īyah  

(Kapoita / Kabuwaytā [ ]) 

stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Východní Ekvatoria /Sharq al-Istiwā‘iyya 
East Equatoria State 

 [Wilāyatu Sharq al-Istiwā„īyah] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Warab / Wārāb (Warab / Wārāb [ ]***) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Warab / Wārāb 
Warab State 

 [Wilāyatu Wārāb] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Západní Bahr al-Ghazál / Gharb Bahr al-Ghazāl (Wau / Wāw [ ]) stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Západní Bahr al-Ghazál / Gharb Bahr al-Ghazāl 

West Bahr al Ghazal State 

 [Wilāyatu Gharb Bahr al-Ghazāl] 

 
angliĉtina  
arabština 

 Západní Dárfúr / Gharb Dārfūr (Al-Junaynah / al-Junaynah [ ]) stát (region Dárfúr)  

 Stát Západní Dárfúr / Gharb Dārfūr 

West Darfur State 

  [Wilāyatu Gharb Dārfūr] 

 
angliĉtina  
arabština 
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 Západní Ekvatoria (Západní rovníkový stát) / Gharb al-Istiwā‘īyah  

(Yambio / Yāmbiyū [ ]) 

stát (Jiţnì Súdán)  

 Stát Západní Ekvatoria / Gharb al-Istiwā‘īyah 
West Equatoria State 

  [ Wilāyatu Gharb al-Istiwā„iyya] 

 
angliĉtina  
arabština 

* kolem roku 2011 se předpokládá moţnost zaĉleněnì států (resp. jejich ĉástì) do Jiţnìho Súdánu 
** ústřednì orgány Jiţnìho Súdánu oznaĉujì Jiţnì Kordofán téţ názvem Núbské hory (Nuba Mountains) a Jednotu jako Západnì Hornì Nil 
*** plánuje se přemìstěnì do města Kuajok 

    

 

 

* všechny varianty jsou rovnocenné 
 

autonomnì územì s právem vystoupit z federace:    
              Nevis (Charlestown) autonomnì územì s právem vystoupit z federace 
 Nevis 

Nevis 
 
angliĉtina 

    

 

autonomnì územì:    
              Princŧv ostrov (Santo António) autonomnì územì 
 Autonomní oblast Princŧv ostrov 

Região Autónoma de Prìncipe 
 
portugalština 

    

 

* administrativnì hlavnì město, královským sìdlem a legislativnìm hlavnìm městem je Lobamba 
 

Poznámka: část Sýrie (Golanské výšiny) okupoval a anektoval Izrael, anexe není mezinárodním společenstvím uznána 
 

 

SURINAM Paramaribo republika () 
Republika Surinam  unitárnì stát 
Republiek Suriname nizozemština  

SVATÁ LUCIE Castries monarchie (), královstvì (S) 

Svatá Lucie  unitárnì stát 
Saint Lucia angliĉtina  

SVATÝ KRYŠTOF  
A NEVIS 

Basseterre monarchie (), královstvì (S) 

Svatý Kryštof a Nevis / Saint Kitts a 
Nevis / Federace Svatý Kryštof a 
Nevis / Federace Saint Kitts a Nevis* 

 asymetrická federace 

Saint Christopher and Nevis / Saint Kitts 
and Nevis / Federation of Saint 
Christopher and Nevis / Federation of 
Saint Kitts and Nevis 

angliĉtina (1 autonomnì územì s právem vystoupit 
z federace) 

SVATÝ TOMÁŠ  
A PRINCŦV OSTROV 

São Tomé republika () 

Demokratická republika Svatého 
Tomáše a Princova ostrova 

 diferencovaný stát 

República Democrática de São Tomé e 
Prìncipe 

portugalština (1 autonomnì územì) 

SVATÝ VINCENC  
A GRENADINY 

Kingstown monarchie (), královstvì (S) 

Svatý Vincenc a Grenadiny  unitárnì stát 
Saint Vincent and the Grenadines angliĉtina  

SVAZIJSKO iMbabane / Mbabane* monarchie (), královstvì 

Svazijské království  unitárnì stát 
Umbuso weSwatini / Umbuso 
wakaNgwane 
Kingdom of Swaziland 

svazijština (SiSwati) 
 
angliĉtina 

 

SÝRIE Dimashq [ ] (Damašek) republika () 

Syrská arabská republika  unitárnì stát 

  

[Al Jumhūrīyah al ‟Arabīyah as Sūrīyah] 

arabština  

ŠALOMOUNOVY 
OSTROVY 

Honiara monarchie (), královstvì (S) 

Šalomounovy ostrovy  unitárnì stát 
Solomon Islands angliĉtina  
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* s výjimkami pro Kanárské ostrovy (OMR), Ceutu a Melillu (ty leţì mimo Schengenský prostor, zónu EU DPH, celnì územì EU i jednotný trh, majì s jednotným trhem 
vztahy na úrovni dohody o volném obchodu); vztah centrálně spravovaných územì (plazas menores de soberanìa) k EU nenì upraven 
 

autonomnì územì:    
 Andalusie (Sevilla

1
) autonomnì spoleĉenstvì 

  Autonomní společenství Andalusie 
Comunidad Autónoma de Andalucìa 

 
španělština 

 Aragon  
(Zaragoza / Zaragoza / Saragossa) 

autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Aragonie 

Comunidad Autónoma de Aragón  
Comunidat Autonoma d'Aragón 
Comunitat Autònoma de Aragó 

 
španělština (úřednì) 
aragonština (uznaný regionálnì jazyk) 
katalánština (uznaný regionálnì jazyk) 

 Asturie (Oviedo / Uviéu / ?) autonomnì spoleĉenstvì 
 Autonomní společenství Asturské kníţectví 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
Comunidá Autónoma del Principáu d‟Asturies 
? 

 
španělština 
asturijština (bable) (uznaný regionálnì jazyk) 
asturijská galicijština (eonavianština) (uznaný regionálnì jazyk) 

 Baleáry (Palma de Mallorca / Palma) autonomnì spoleĉenstvì 
 Autonomní společenství Baleárských ostrovŧ 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 
španělština 
katalánština 

 Baskicko (Vitoria-Gasteiz
2
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Baskicko 
Comunidad Autónoma del Paìs Vasco 
Euskal Autonomia Erkidegoa 

 
španělština 
baskiĉtina 

 Ceuta (Ceuta) autonomnì město 
 Autonomní město Ceuta 

Ciudad Autónoma de Ceuta 
 
španělština 

 Extremadura (Mérida) autonomnì spoleĉenstvì 
 Autonomní společenství Extremadura 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
španělština 

 Galície (Santiago de Compostela
3
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Galície 

Comunidad Autónoma de Galicia 
Comunidade Autónoma de Galicia 

 
španělština  
galìcijština 

 Kanárské ostrovy (Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Cruz de Tenerife

4
) 

autonomnì spoleĉenstvì                             EU(OMR) 

 Autonomní společenství Kanárské ostrovy 
Comunidad Autónoma de Canarias  

 
španělština 

 Kantabrie (Santander) autonomnì spoleĉenstvì 
 Autonomní společenství Kantabrie 

Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
španělština 

 Kastilie - La Mancha (Toledo
5
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Kastilie - La Mancha 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Macha 
 
španělština 

 Kastilie a León (Valladolid
6
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Kastilie a León 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 

 
španělština 

 Katalánsko (Barcelona / Barcelona / 
Barcelona) 

autonomnì spoleĉenstvì  

 Autonomní společenství Katalánsko 

Comunidad Autónoma de Cataluña 
Comunitat Autònoma de Catalunya 
Comunitat Autonòma de Catalonha 

 
španělština 
katalánština 
okcitánština (aranština) 

 La Rioja (Logroño) autonomnì spoleĉenstvì 
 Autonomní společenství La Rioja 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
španělština 

 Madrid (Madrid) autonomnì spoleĉenstvì 
 Společenství Madrid 

Comunidad de Madrid  
 
španělština 

 Melilla (Melilla) autonomnì město 
 Autonomní město Melilla 

Ciudad Autónoma de Melilla 
 
španělština 

 Murcia (Murcia
7
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Autonomní společenství Murcijská oblast 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
španělština 

 Navarra (Pamplona / Iruña
8
) autonomnì spoleĉenstvì 

 Fuerální společenství Navarra 

Comunidad Foral de Navarra 
Nafarroako Foru Komunitatea 

 
španělština 
baskiĉtina (pouze na ĉásti územì) 

 Valencie (Valencia / València) autonomnì spoleĉenstvì 
 Valencijské společenství 

Comunidad Valenciana 
Comunitat Valenciana 

 
španělština 
valencijština (regionálnì oznaĉenì katalánštiny) 

1 sìdlo vlády, parlamentu a ombudsmana, sìdlem Nejvyššìho soudu je Granada 
2 úřednì název v obou jazycìch sloţen z názvu města ve španělštině (Vitoria) a baskiĉtině (Gasteiz) 
3 název shodný v obou úřednìch jazycìch, sìdlo vlády, parlamentu a ombudsmana, sìdlem nejvyššìho soudu je La Coruña / A Coruña 
4 obě města majì status hlavnìho města 
5 sìdlo vlády a parlamentu, vrchnì soud a ombudsman sìdlì ve městě Albacete 
6 sìdlo parlamentu a vlády, vrchnì soud sìdlì ve městě Burgos, ombudsman ve městě León 
7 sìdlo vlády, ombudsmana a vrchnìho soudu, parlament sìdlì ve městě Cartagena 
8 název v baskiĉtině uţìvaný navarrskou vládou, Královská akademie baskického jazyka prosazuje jako spisovnou podobu názvu tvar „Iruñea“ 
 
 
 
 

ŠPANĚLSKO Madrid monarchie (), královstvì    EU* 
Španělské království  diferencovaný stát 
Reino de España španělština (19 autonomnìch územì, oblasti 

spravované centrálně) 
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centrálně spravovaná územì (plazas menores de soberanìa): 
 Islas Chafarinas (neobydlené územì) územì pod španělskou suverenitou 
 Islas Chafarinas 

Islas Chafarinas 
 
španělština 

 Peñón de Alhucemas (neobydlené územì) územì pod španělskou suverenitou 
 Peñón de Alhucemas  

Peñón de Alhucemas 
 
španělština 

 Peñón de Vélez de la Gomera 
(neobydlené územì) 

územì pod španělskou suverenitou 

 Peñón de Vélez de la Gomera  
Peñón de Vélez de la Gomera 

 
španělština 

    

 

* nenì souĉástì Eurozóny 
** uznané menšinové jazyky: finština, meänkieliština (dialekt finštiny), saamské jazyky (ve Švédsku 3 dialekty), romština, jidiš 
 

 

Struktura federace: 
 Aargau (Aarau) kanton 
 Kanton Aargau 

Kanton Aargau 
 
němĉina 

 Appenzell Ausserrhoden (Herisau*) kanton 
 Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Kanton Appenzell Ausserrhoden 
 
němĉina 

 Appenzell Innerrhoden (Appenzell) kanton 
 Kanton Appenzell Innerrhoden 

Kanton Appenzell Innerrhoden 
 
němĉina 

 Basilej – město (Basel) kanton 
 Kanton Basilej – město 

Kanton Basel-Stadt 
 
němĉina 

 Basilej – venkov (Liestal) kanton 
 Kanton Basilej – venkov 

Kanton Basel-Landschaft 
 
němĉina 

 Bern (Bern / Berne) kanton 
 Kanton Bern 

Kanton Bern 
Canton de Berne 

 
němĉina 
francouzština 

 Curych (Zürich) kanton 
 Kanton Curych 

Kanton Zürich 
 
němĉina 

 Freiburg (Fribourg / Freiburg) kanton 
 Kanton Freiburg 

Canton de Fribourg 
Kanton Freiburg 

 
francouzština  
němĉina 

 Glarus (Glarus) kanton 
 Kanton Glarus 

Kanton Glarus 
 
němĉina 

 Graubünden (Chur / Coira / Cuira) kanton 
 Kanton Graubünden 

Kanton Graubünden 
Cantone dei Grigioni 
Chantun Grischun 

 
němĉina  
italština  
rétorománština 

 Jura (Delémont) kanton 
 Republika a kanton Jura 

Pépublique et Canton du Jura 
 
francouzština 

 Luzern (Luzern) kanton 
 Kanton Luzern 

Kanton Luzern 
 
němĉina 

 Neuchâtel (Neuchâtel) kanton 
 Republika a kanton Neuchâtel 

République et Canton de Neuchâtel 
 
francouzština 

ŠRÍ LANKA 

Shrī Jayavardhanapura Kōttē 
[?]  
Srī Jayavarttanapuram Kōttē  

[   ] 

republika () 

Šrílanská demokratická socialistická 
republika 

 unitárnì stát 

[Shrī Lankā Prajātāntrika Samājavādī 
Janarajaya] 

    

[Ilankai jananayaka socialisak 
kudiarasu] 

sinhálština 
 
 
tamilština 

 

ŠVÉDSKO Stockholm monarchie (), královstvì    EU* 
Švédské království  unitárnì stát 
Konungariket Sverige švédština**  

ŠVÝCARSKO Bern / Berne / Berna / Berna republika () 
Švýcarská konfederace  federativnì stát 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun Svizra 

němĉina 
francouzština 
italština  
rétorománština 

(26 kantonů) 
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 Nidwalden (Stans) kanton 
 Kanton Nidwalden 

Kanton Nidwalden 
 
němĉina 

 Obwalden (Sarnen) kanton 
 Kanton Obwalden 

Kanton Obwalden 
 
němĉina 

 Sankt Gallen (Sankt Gallen) kanton 
 Kanton Sankt Gallen 

Kanton Sankt Gallen 
 
němĉina 

 Schaffhausen (Schaffhausen) kanton 
 Kanton Schaffhausen 

Kanton Schaffhausen 
 
němĉina 

 Schwyz (Schwyz) kanton 
 Kanton Schwyz 

Kanton Schwyz 
 
němĉina 

 Solothurn (Solothurn) kanton 
 Kanton Solothurn 

Kanton Solothurn 
 
němĉina 

 Thurgau (Frauenfeld (v létě) / Weinfelden (v zimě)) kanton 
 Kanton Thurgau 

Kanton Thurgau 
 
němĉina 

 Ticino (Bellinzona) kanton 
 Republika a kanton Ticino 

Repubblica e Cantone del Ticino 
 
italština 

 Uri (Altdorf) kanton 
 Kanton Uri 

Kanton Uri 
 
němĉina 

 Valais (Sion / Sitten) kanton 
 Kanton Valais 

Canton du Valais 
Kanton Wallis 

 
francouzština  
němĉina 

 Vaud (Lausanne) kanton 
 Kanton Vaud 

Canton de Vaud 
 
francouzština 

 Zug (Zug) kanton 
 Kanton Zug 

Kanton Zug 
 
němĉina 

 Ţeneva (Genève) kanton 
 Republika a kanton Ţeneva 

République et Canton de Genève 
 
francouzština 

* sìdlem kantonálnìho soudu je Trogen  

    

 

autonomnì územì:    
              Horský Badachšán (Xorug [Хоруғ]) autonomnì oblast 
 Autonomní oblast Horský Badachšán 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 

 
tádţiĉtina 

    

* úřednì přepis do latinky pouţìvaný vládou Ĉìnské lidové republiky (Hanyu Pinyin) 
** úřednì přepis do latinky pouţìvaný vládou Ĉìnské republiky (Tongyong Pinyin) 

*** provizornì hlavnì město, za hlavnì město oznaĉuje vláda Ĉìnské republiky Nánjīng* / Nánjing ** [南京], který ale leţì na územì ovládaném Ĉìnskou lidovou republikou  

Poznámka: Taiwanská vláda považuje ostrov za součást Číny a pokládá se za ústřední vládu tohoto státu, nárokuje také území 
Mongolska   
 

* Tanzanie se sama definuje jako unitárnì stát, struktura státnì moci ale spìš připomìná asymetrickou federaci: formálně existuje vedle sebe státnì moc unie, která spravuje 
spoleĉné záleţitosti a záleţitosti „Pevninské Tanzanie“ (Mainland Tanzania), a tzv. revoluĉnì vláda Zanzibaru, která odpovìdá na Zanzibaru za ty záleţitosti, které nejsou 
spoleĉné. 
 

autonomnì územì:    
              Zanzibar (Zanzibar) autonomnì územì 
 Zanzibar 

Zanzibar 
Zanzibar 

 
svahilština (de facto) 
angliĉtina (de facto) 

    

TÁDŢIKISTÁN Dušanbe [Душанбе] republika () 
Republika Tádţikistán  diferencovaný stát 

Ҷумҳурии Тоҷикистон tádţiĉtina (1 autonomnì oblast) 

TAIWAN Táiběi [臺北/台北] (Taipei)*** republika 

Čínská republika  unitárnì stát 

中華民國/中华民国 [Zhōnghuá Mìnguó* / 

Jhonghuá Mìnguó**] 
ĉìnština (úřednì jsou tradiĉnì znaky)  

TANZANIE Dodoma / Dodoma republika () 
Sjednocená republika Tanzanie  diferencovaný stát* 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
United Republic of Tanzania 

svahilština (de facto) 
angliĉtina (de facto) 

(1 autonomnì územì) 

THAJSKO 
Krung Thep* [ ] 

(Bangkok) 
monarchie (), královstvì 

Thajské království   unitárnì stát 

 

[Ratcha Anachak Thai] 

thajština  
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* celý název města je Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet 
Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit [

] 

 

 

 

* španělština je oficiálně oznaĉována jako „prvnì cizì jazyk“ (First Foreign Language), je úředně propagována a v roce 2020 by se měla stát druhým úřednìm jazykem státu 
 

autonomnì územì:    
              Tobago (Scarborough) autonomnì územì 
 Tobago 

Tobago 
 
angliĉtina 

    

 

 

 

* hlavnì atol, sìdlo vlády je na ostrově Fongafale ve vesnici Vaiaku 
 

 

 

autonomnì republika:    
              Krym (Simferopoľ [Сімферополь] / 

Simferopoľ [Симферополь] / Aqmescit  
[/ Акъмесджит]) 

autonomnì republika 

 Autonomní republika Krym 
Автономна Республіка Крим 
Автономная Республика Крым  
Qırım Muhtar Cumhuriyeti / Къырым Мухтар 
Джумхуриети 

 
ukrajinština (úřednì jazyk)  
ruština (uznaný regionálnì jazyk, úřednì de facto) 
krymská tatarština (uznaný regionálnì jazyk) 

    

 

 
 
 

TOGO Lomé republika () 
Toţská republika  unitárnì stát 
République togolaise francouzština (úřednì)  

TONGA Nuku'alofa /  Nuku'alofa monarchie (), královstvì 
Království Tonga  unitárnì stát 
Pule„anga Fakatu„i „o Tonga 
Kingdom of Tonga 

tonţština  
angliĉtina 

 

TRINIDAD A TOBAGO Port-of-Spain / Puerto España republika () 
Republika Trinidad a Tobago  diferencovaný stát 
Republic of Trinidad and Tobago 
República de Trinidad y Tobago 

angliĉtina (úřednì) 
španělština (zvláštnì statut*) 

(1 autonomnì územì) 

TUNISKO Tūnis [ ] (Tunis) republika () 

Tuniská republika  unitárnì stát 

  

[Al Jumhūrīyah at Tūnisīyah] 

arabština  

TURECKO Ankara republika () 
Turecká republika  unitárnì stát 
Türkiye Cumhuriyeti tureĉtina  

TURKMENISTÁN Aşgabat (Ašchabád) republika () 
Republika Turkmenistán  unitárnì stát 
Türkmenistan Jumhuriyäti turkmenština  

TUVALU Funafuti* monarchie (), královstvì (S) 
Tuvalu  unitárnì stát 
Tuvalu 
Tuvalu 

tuvaluština  
angliĉtina 

 

UGANDA Kampala / Kampala republika () 
Ugandská republika  unitárnì stát 
Jamhuri ya Uganda 
Republic of Uganda 

svahilština  
angliĉtina 

 

UKRAJINA Kyjiv [Київ] (Kyjev) republika () 
Ukrajina  diferencovaný stát 
Україна ukrajinština (1 autonomnì republika) 

URUGUAY Montevideo republika () 
Uruguayská východní republika  unitárnì stát 
República Oriental del Uruguay španělština  

UZBEKISTÁN Toshkent [/ Тошкент] (Taškent) republika () 
Republika Uzbekistán  diferencovaný stát 
O„zbekiston Respublikasi / Ўзбекистон 
Республикаси 

uzbeĉtina (1 autonomnì republika) 
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autonomnì republika:    
              Karakalpakstán (No„kis [/ Нөкис] / Nukus [/ 

Нукус]) 
autonomnì republika 

 Republika Karakalpakstán 

Qaraqalpaqstan Respublikası / Қарақалпақстан 
Республикасы 
Qoraqalpog„iston Respublikasi / Қорақалпоғистон 
Республикаси 

 
karakalpaĉtina  
 
uzbeĉtina 

    

 

 

 

Struktura federace: 
 Amazonas (Puerto Ayacucho) stát 
 Stát Amazonas 

Estado Amazonas 
 
španělština  

 Anzoátegui (Barcelona) stát 
 Stát Anzoátegui 

Estado Anzoátegui 
 
španělština  

 Apure (San Fernando de Apure) stát 
 Stát Apure 

Estado Apure 
 
španělština  

 Aragua (Maracay) stát 
 Stát Aragua 

Estado Aragua 
 
španělština  

 Barinas (Barinas) stát 
 Stát Barinas 

Estado Barinas 
 
španělština  

 Bolívar (Ciudad Bolìvar) stát 
 Stát Bolívar 

Estado Bolìvar 
 
španělština  

 Carabobo (Valencia) stát 
 Stát Carabobo 

Estado Carabobo 
 
španělština  

 Cojedes (San Carlos) stát 
 Stát Cojedes 

Estado Cojedes 
 
španělština  

 Delta Amacuro (Tucupita) stát 
 Stát Delta Amacuro 

Estado Delta Amacuro 
 
španělština  

 Falcón (Coro) stát 
 Stát Falcón  

Estado Falcón 
 
španělština  

 Guárico (San Juan de Los Morros) stát 
 Stát Guárico  

Estado Guárico 
 
španělština  

 Lara (Barquisimeto) stát 
 Stát Lara 

Estado Lara 
 
španělština  

 Mérida (Mérida) stát 
 Stát Mérida 

Estado Mérida 
 
španělština  

 Miranda (Los Teques) stát 
 Stát Miranda 

Estado Miranda 
 
španělština  

 Monagas (Maturìn) stát 
 Stát Monagas  

Estado Monagas 
 
španělština  

 Nueva Esparta (Nová Sparta) (La Asunción) stát 
 Stát Nueva Esparta (Stát Nová Sparta) 

Estado Nueva Esparta 
 
španělština  

 Portuguesa (Guanare) stát 
 Stát Portuguesa 

Estado Portuguesa 
 
španělština  

 Sucre (Cumaná) stát 
 Stát Sucre 

Estado Sucre 
 
španělština  

 Táchira (San Cristóbal) stát 
 Stát Táchira 

Estado Táchira 
 
španělština  
 

VANUATU Port Vila / Port Vila / Port-Vila republika () 
Vanuatská republika  unitárnì stát 
Ripablik blong Vanuatu 
Republic of Vanuatu 
République du Vanuatu 

bislama  
angliĉtina  
francouzština 

 

VATIKÁN 
Civitas Vaticana /  
Città del Vaticano 

monarchie (), papeţský stát 

Vatikánský městský stát  unitárnì stát 
Status Civitatis Vaticanae 
Stato della Città del Vaticano 

latina  
italština 

 

VENEZUELA (Santiago de León de) Caracas republika () 
Bolívarská republika Venezuela  federativnì stát 
República Bolivariana de Venezuela španělština (23 spolkových států, 1 federálnì distrikt, 

federálnì dependence) 
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 Trujillo (Trujillo) stát 
 Stát Trujillo 

Estado Trujillo 
 
španělština  

 Vargas (La Guaira) stát 
 Stát Vargas 

Estado Vargas 
 
španělština  

 Yaracuy (San Felipe) stát 
 Stát Yaracuy 

Estado Yaracuy 
 
španělština  

 Zulia (Maracaibo) stát 
 Stát Zulia 

Estado Zulia 
 
španělština  

 Distrikt hlavního města (Caracas / Libertador*) federálnì distrikt 
 Distrikt hlavního města 

Distrito Capital 
 
španělština  

 Federální dependence (nenì urĉeno**) federálnì dependence 
 Federální dependence 

Dependencias Federales 
 
španělština  

* město Caracas je v administrativnìm smyslu územì Metropolitnìho distriktu Caracas (Distrito metropolitano de Caracas), které je tvořeno pěti obcemi (municipio) – jen 
jedna (s názvem Municipio Bolivariano Libertador) leţì na územì Distriktu hlavnìho města (je s nìm územně totoţná), zbývajìcì 4 leţì na územì státu Miranda   
** spravováno z Caracasu 

    

 

 

 

* al-'Ayūn je na územì ovládaném Marokem, doĉasným hlavnìm městem je proto Bi'r al-Holwa [ ], fakticky ale vláda sìdlì v uprchlických táborech v Alţìrsku 

** nezávislost státu nenì uznána všeobecně (45 států uznává Západnì Saharu jako nezávislý stát, 25 zemì ji naopak uznalo za souĉást Maroka)  
 

Poznámka: vláda Západní Sahary kontroluje jen asi 20 % nárokovaného území (částečně též uprchlické tábory v Alžírsku), 
zbytek je okupován Marokem. Celé území Západní Sahary bylo Marokem anektováno (anexe není všeobecně mezinárodně 
uznána). 
 

 

 
Vysvětlivky: 
 - konstituĉnì monarchie 
 - prezidentská republika / absolutnì monarchie 
 - parlamentnì republika / parlamentnì monarchie 
 - parlamentně prezidentská republika 
 - absolutnì teokratická (islámská) monarchie 
 - teokratická (islámská) republika 
 - komunistické reţimy 
 
EU – ĉlenský stát Evropské unie / územì tvořìcì souĉást Evropské unie 
EU(OMR) – tzv. nejvzdálenějšì regiony Evropské unie 

 

(S) – ĉlenský stát Spoleĉenstvì, který má jako hlavu státu panovnìka Spojeného královstvì 
(Antarktida) – územì, na která se vztahuje platnost smlouvy o Antarktidě (1959/1961), po dobu 
platnosti smlouvy na nich smluvnì státy přerušily výkon svrchovaných práv 

9. verze seznamu (7. 5. 2010) 

VIETNAM Hà Nội (Hanoj) republika () 

Vietnamská socialistická republika  unitárnì stát 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vietnamština  

VÝCHODNÍ TIMOR Dili / Dili / Dili / Dili republika () 
Demokratická republika Východní 
Timor 

 unitárnì stát 

Repúblika Demokrátika Timór-Leste 
República Democrática de Timor-Leste 
Democratic Republic of Timor-Leste 
Republik Demokratik Timor Timur 

tetun (úřednì jazyk) 
portugalština (úřednì jazyk) 
angliĉtina (pracovnì jazyk) 
indonéština (pracovnì jazyk)  

 

ZAMBIE Lusaka republika () 
Zambijská republika  unitárnì stát 
Republic of Zambia angliĉtina  

ZÁPADNÍ SAHARA al-'Ayūn [ ]* republika** 

Saharská arabská demokratická 
republika 

 unitárnì stát 

 

[Al-Jumhūrīyah As-Sahrāwīyah Ad-
Dīmūqratīyah Al-'Arabīyah] 

arabština  

ZIMBABWE Harare republika () 
Republika Zimbabwe  unitárnì stát 
Republic of Zimbabwe angliĉtina  
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	Dillí (Dillī [दिल्ली] / Dillī [ਦਿੱਲੀ] / Dehlī [دہلی] / Delhi) 
	Delhi
	Lakadivy (Kavaratti [കവരത്തി] / Kavarattī [कवरत्ती] / Kavaratti)
	Puttuččéri (Putuchchēri [புதுச்சேரி] / Puduččēri [పుదుచ్చేరి] / Putuččēri [പുതുച്ചേരി] / Puducherry / Pondichéry / Pāmdicherī [पांडिचेरी])
	Aceh (Banda Aceh)
	Papua (Jayapura)
	Yogyakarta (Yogyakarta)
	Západní Papua (Manokwari)
	Friaulsko – Julské Benátsko (Trieste / Trst / Trièst / Triest)
	Údolí Aosta (Aosta / Aoste) 
	Bolzano (Bolzano / Bozen / Bulsan)
	Trento (Trento / Trient / Trent) 

	SEZNAM - str. 19-25
	Ostrov Marion a ostrov prince Eduarda
	Jeju (Čedžu) (Jeju [제주])
	Alberta (Edmonton)
	Britská Kolumbie (Victoria)
	Manitoba (Winnipeg / Winnipeg)
	Nový Brunšvik (Fredericton)
	Newfoundland a Labrador (St. John's)
	Nové Skotsko (Halifax)
	Ontario (Toronto)
	Ostrov prince Eduarda (Charlottetown)
	Quebec (Ville de Québec)
	Saskatchewan (Regina)
	Nunavut (Iqaluit / Iqaluit / ᐃᖃᓗᐃᑦ)
	Severozápadní teritoria (Yellowknife / Yellowknife / osawaw mohkomān / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Yellowknife / Sômbak’è)
	Yukon (Whitehorse)
	Banaba (de facto Suva, Fidži)
	Džohor (Johor Baharu / جوهر بهارو) 
	Kedah (Alor Setar / الور ستر)
	Kelantan (Kota Baharu / كوتا بهارو)
	Melaka (Bandar Melaka / ملاك)
	Negeri Sembilan (Seremban / سريمبن)
	Pahang (Kuantan / كوانتن)
	Perak (Ipoh / ايڤوه)
	Perlis (Kangar / كاڠر)
	Pulau Pinang (Georgetown / جورجتاون)
	Sabah (Kota Kinabalu / كوتا كينابالو)
	Sarawak (Kuching / كوچيڠ)
	Selangor (Shah Alam / شاه عالم)
	Terengganu (Kuala Terengganu / كوالا ترڠڬانو)
	Labuan (Bandar Labuan / باندر لابوان)
	Kuala Lumpur (Kuala Lumpur / كوالا لومڤور)
	Putrajaya (Putrajaya / ڤوتراجاي)
	Inas / Jelai (?)
	Jelebu (?)
	Jempol (?)
	Johol (?)
	Ulu Muar (?)
	Rembau (?)
	Gunung Pasir (?)
	Sungai Ujong (?)
	Teraci (?)
	Tampin (?)
	Rodrigues (Port Mathurin)
	Agalega (Vingt Cinq)
	Cargados Carajos (téměř neobydleno)
	Aguascalientes (Aguascalientes)
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