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Tomio Okamura: Kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta jako 
jediný řekl, že v případě zvolení odvolá Fialovu vládu. 
Podpořte Jaroslava Baštu! Nikdo jiný z kandidátů včetně Andreje 
Babiše odvolat Fialovu vládu nechce. Ústava tuto pravomoc 
v článku 62 prezidentovi jasně dává bez jakýchkoli dalších 
podmínek: “Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu 
a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá 
její demisi.” Tuto pravomoc prezidenta potvrzují i ústavní právníci. 
„V klíčové otázce, kdy může být premiér odvolán, ústava podmínky 
nestanoví. Byť je to pro mnohé šokující, naše ústava umožňuje 
poloprezidentský systém,“ uvedl pro Lidové noviny expert na 
ústavní právo Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 
Podobně to vidí i další ústavní právník Zdeněk Koudelka.  
 
Proto vyzývám všechny občany, kteří nejsou spokojeni s Fialovou 
vládou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu, 
který chce jako jediný odvolat premiéra Fialu a jeho vládu. Není 
totiž jiná možnost, jak se rychle a jistě zbavit Fialovy vlády, jelikož 
volby do Sněmovny jsou až za tři roky… 
 
Zároveň mě až mrazí, když poslouchám vyjádření některých 
kandidátů na prezidenta. Danuše Nerudová otevřeně veřejně 
řekla, že nepočítá s bezplatným zdravotnictvím a školstvím, chce 
udělit vyznamenání bratrům Mašínům, obdivuje Madeleine 
Albrightovou a že existují více než dvě pohlaví, prý 3-4… 
 
Hnutí ANO Andreje Babiše se zase tento měsíc spolčilo s Fialovou 
vládou a společně si prohlasovali výcvik čtyř tisíc ukrajinských 
vojáků za naší miliardu korun na území ČR. Zároveň Andrej Babiš 
odmítl referendum o vystoupení ČR z EU a jak víme, tak hlasoval 



pro přijímání afghánských migrantů do ČR a na základě toho tady 
již jsou… 
 
Toto vše je v zásadním rozporu s postoji SPD a potvrzuje se, že 
Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem. 
Navíc, hnutí ANO nám minulý týden odmítlo připojit podpisy na 
hlasování o nedůvěře vládě. Potřebujeme 50 podpisů poslanců. SPD 
má pouze 20 poslanců. Andrej Babiš má evidentně s vládou 
dohodu. 
 

Kandidát SPD na prezidenta a poslanec Jaroslav Bašta je člověk 
s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, 
demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň v době tzv. 
normalizace (vězněn 2,5 roku), jeden z prvních signatářů Charty 77, 
v letech 1998 až 2002 ministr vlády ČR, poté velvyslanec ČR v Rusku 
a velvyslanec ČR na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří 
anglicky, německy a rusky. Je 40 let ženatý s jednou manželkou. 
Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke 
svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem 
a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být 
vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní 
zájmy.  
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