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Tomáš Pasák: JUDr. EMIL HÁCHA (1938-1945)
Nakladatelství Horizont, Praha 1997

PhDr. Tomáš Pasák, CSc. ( 6.června 1933 v Praze,  26.října 1995), docent českých dějin na filozofické fakultě UK v Praze a ředitel Pedagogického muzea J.A.Komenského, se soustavně zabýval historií 20.století.
Věnoval se problematice nejnovějších českých a československých dějin - především období předmnichovské republiky, tzv. druhé republiky a protektorátu. Zaměřoval se na spornou a nedostatečně objasněnou tematiku - odbornými články, vědeckými studiemi, monografiemi a vzpomínkovými sborníky o předních osobnostech veřejného a politického života (Eliáš, Hácha, Klapka, Krajina, Drtina, Nestával, Nebeský, Udržal, Uher a Pitter) zprostředkoval naší veřejnosti objektivní pohled na tyto postavy českých dějin, které byly posledním generacím téměř neznámé, a zaplňoval bílá místa naší historie.

Obsah:
Emil Hácha se narodil 12.července 1872 v Trhových Svinech v jižních Čechách. Jeho otec Josef  byl berní úředník. Jeho matka Marie měla částečně německý původ, ale doma mluvila vždy jen česky. Jeho otec zemřel r.1884 na zápal plic ve věku 52 let. Jeho matka, která zemřela r.1914, se dožila 77 let.
	Emil byl prvorozeným synem a měl o dva roky mladšího bratra Theodora. Již v šesti letech byl E.Hácha zapsán do 2.třídy obecné školy, protože byl velmi nadaný. V r.1882 byl E.Hácha přijat do primy českobudějovické české školy. Oblíbil si literaturu a hudbu. Ještě na gymnáziu se E.Hácha naučil německy, anglicky a později francouzsky. Též se učil rusky, slovinsky a polsky. 
	Po ukončení gymnázia začal E.Hácha studovat na právnické fakultě české univerzity v Praze. Během svých studií se spřátelil se svojí sestřenicí z matčiny strany Marií Klausovou, která se věnovala hudbě.
Na právnické fakultě promoval r.1895 s vyznamenáním. Začal působit v advokátní kanceláři, ale práce ho neuspokojovala. V r.1898 proto vstoupil do služeb Zemského výboru království českého. V r.1902 se již jako místotajemník Zemského  výboru oženil s Marií Klausovou. Ve službách Zemského výboru setrval až do r.1916. Zde se také seznámil s Vojtěchem Mastným, pozdějším vyslancem v Berlíně.
Manželství s ženou Marií považoval E.Hácha za největší štěstí života, jak v pozdním stáří rád přiznával. Vzešla z něho jediná dcera Milada.
V r.1916 byl E.Hácha povolán za člena vídeňského Nejvyššího správního soudu. Zároveň byl povýšen do funkce dvorního rady.
Vznik ČSR v r.1918 znamenal pro Háchu novou změnu. Zasloužil se spolu se  svým spolupracovníkem Ferdinandem Pantůčkem o ustanovení Nejvyššího správního soudu v Praze. 
Dne 23.12.1918 byl již E.Hácha jmenován senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu a 20.3.1919 již druhým prezidentem. Po smrti F.Pantůčka byl 22.7.1925 povýšen do funkce prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu v Praze.
 Hácha byl znalcem práva. Jeho osobnost vtiskla charakter Nejvyššímu správnímu soudu, který se stal jednou z nejvyšších institucí v právním systému meziválečné ČSR.
Mimoto se E.Hácha již od r.1910 staral o živý kontakt s právnickou fakultou. Již v té době byl jmenován členem komise pro státní zkoušky státovědné. V letech 1924-1929 byl docentem na Právnické fakultě UK. Rovněž působil jako náhradník v disciplinární komisi pro univerzitní profesory a studenty.
V letech 1911-1916 byl členem stálého výboru českých měst. Po vzniku ČSR byl členem její právní rady. Dále byl členem České akademie věd a členem České učené společnosti. Byl schválen jako člen stálého rozhodčího soudu v Haagu.
Háchova publikační činnost vycházela z jeho vědeckého a odborného zaměření. Již v době, kdy byl zaměstnán v Zemském výboru, publikoval články a statě v právnických časopisech i rozsáhlejší práce.
Jedním z jeho zásadních edičních činů byl “Slovník veřejného práva československého”, který pořádal v letech 1927-1939.
 Koncentroval se spíše na právo veřejné a správní.
E.Hácha se již v mládí zajímal o umění. Společně s bratrem Theodorem přeložili anglické autory, a to Rudyarda Kiplinga a Jerome Klapku Jerome. Háchovým oblíbeným básníkem byl Jaroslav Vrchlický.
V mládí býval Hácha také nadšeným turistou a alpinistou. Měl rád rychlou jízdu autem. Rád kouřil.

Když přišel r.1938, bylo Háchovi 66 let. Avšak na jaře ho postihla velmi smutná událost, která natrvalo poznamenala jeho duševní stav - zemřela mu choť Marie. Velmi na něho zapůsobila její smrt a do konce života se nezbavil deprese z této události. Zároveň se v tomto roce rozvedla jeho dcera Milada.
E.Hácha byl uznávaným znalcem veřejného práva. Byl státním úředníkem. Jeho vývoj do r.1938 nebyl jednoznačný, nikoliv však výjimečný. Nebyl na vojně, nezažil útrapy na frontě za první světové války. Do vzniku ČSR se jako vyšší úředník podílel v oblasti české správy na chodu rakousko-uherské monarchie.
Po první světové válce přešel nejen jako loajální občan, ale také jako potřebný     a uznávaný odborník do služeb československého státu. Hácha se též podílel na tvorbě československé ústavy z r.1920, i na zákoně o zemském zřízení o sedm let později.
 Byl tolerantním katolíkem. Politicky se držel stranou, protože si chtěl ve své funkci na Nejvyšším správním soudu zachovat neutrální postoj. Háchův postoj k Mnichovu dokazuje řešení, které doporučoval E.Benešovi - raději dohodu než přímý střet.
Mnichov 1938 zásadně změnil poměr sil na mezinárodní scéně. Hitler dosáhl svého dosud největšího politického vítězství.
Průvodními jevy existence pomnichovské republiky byly vnitropolitické krize, pocity rozhořčení, únavy, apatie a zklamání. Došlo k reorganizaci Syrového vlády          a E.Beneš abdikoval z funkce prezidenta republiky. Významné místo ministra zahraničí obsadil F.Chvalkovský, dosavadní vyslanec v Římě, který byl ovlivněn politikou italského ministra zahraničních věcí Ciana a v ní hledal oporu proti Hitlerovi.
Mnichov zasáhl hluboce i do vztahu Čechů a Slováků. Byl schválen “manifest slovenského národa” a byla jmenována slovenská autonomní vláda v čele s J.Tisem.
Ve vnitřním vývoji vyvolávala situace na Slovensku vzrůstající znepokojení, neboť v zájmu vlastních plánů v jihovýchodní Evropě se Hitler 8.10. rozhodl podporovat slovenské separatistické tendence. Již 12.10. měl F.Ďurčanský s H.Göringem  rozhovor, v němž nadhodil možnost vyhlášení samostatného slovenského státu “pevně opřeného    o Německo po politické, hospodářské a vojenské stránce”.
Bývalý prezident E.Beneš emigroval 22.10. do Anglie, došlo ke “zjednodušení” stranického systému (20.10. zakázána KSČ), dne 18.11. bylo zveřejněno ustavující provolání Strany národní jednoty, která v definitivní podobě vznikla 30.11. Jejím předsedou byl R.Beran. Sjednocovala strany demokratické, konzervativní i fašistické, proto uvnitř strany docházelo k rozporům.
Druhou stranou v Čechách a na Moravě byla  Národní strana práce, která byla ustavena 18.12. a v jejímž čele stál A.Hampl.
Na Slovensku se politické poměry vyvíjely rychleji ve snaze dosáhnout v době co nejkratší vlády jedné strany. Do února 1939 byly zrušeny všechny strany, kromě HSL´S - Strana slovenské národní jednoty. Militantní skupinou strany byla Hlinkova garda.
Dne 5.10.odstoupil E.Beneš z funkce prezidenta republiky a za dva dny byl na schůzi vlády její předseda pověřen podle ústavy některými funkcemi prezidenta. Ve vládě se potom začalo uvažovat, kdo se stane novým prezidentem a R.Beran přišel s návrhem, aby byl prezidentem republiky navržen E.Hácha. Hácha se podle Syrového svědectví “zpěčoval”, ale bylo na něj naléháno, aby prezidentskou funkci převzal.  Hácha své rozhodnutí neřekl ihned (souviselo to hlavně s otřesem, který Hácha prožil smrti manželky - 6.2.1938), a tak byl pověřen R.Beran, aby s ním návrh ještě projednal. Za několik dní oznámil Beran Syrovému, že Háchovo stanovisko je pozitivní.
22.11.1938 byl přijat zákon o autonomii Podkarpatské Rusi a vzniklo nové označení státu Česko-Slovensko.
Z rozhodnutí předsedy vlády byly 17.11. svolány obě sněmovny k zahájení podzimního zasedání. Sněmovny se sešly po více než čtyřměsíční přestávce. Na osobě E.Háchy se shodli všichni političtí činitelé. 
E.Hácha byl na vrcholu své právnické kariéry. Zároveň se připravoval na penzi    a těšil se na ni.  Podle sdělení jeho dcery Milady Rádlové chápal funkci prezidenta jako oběť. Věděl, že je již stár a vyčerpán.
Dne 30.11.1938 byl zvolen E.Hácha česko-slovenským prezidentem. 
Po převzetí funkce prezidenta se objevila otázka, kdo bude jeho osobním tajemníkem. Musel to být vždy jeden z úředníku kanceláře. E.Hácha souhlasil, aby v této funkci pokračoval P.Drtina, ač věděl, že P.Drtina je stoupencem a jedním z nejbližších spolupracovníků E.Beneše. Drtinovi byla určena starost a vnitřní agendu, knihovnu        a jiné, spíše soukromé záležitosti. Ovšem P.Drtina nemohl vzhledem ke změnám v prezidentské kanceláři pokračovat. Novým přednostou kanceláře prezidenta se stal ministr bez portfeje J.Havelka, který dal P.Drtinovi na srozuměnou, že nemůže zůstat v tomto úřadě.  Nabídl mu nové místo u Nejvyššího správního soudu, které Drtina nastoupil k 1.1.1939.
Bezprostředně po volbě Háchy prezidentem byla jmenována nová česko-slovenská vláda. Do jejího čela byl postaven R.Beran. Zároveň byla jmenována druhá autonomní vláda Slovenské krajiny (předseda J.Tiso) a autonomní vláda Podkarpatské Rusi. 15.12. Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, podle kterého byla na dva roky dána vládě pravomoc měnit vládními nařízeními i ústavu. Byl nastolen režim autoritativní demokracie.
V pomnichovské republice nedošlo k uplatnění rasových zákonů ve smyslu zákonů německých či italských. Beranova vláda byla v této záležitosti velmi zdrženlivá. Na požadavek českých fašistických skupin nepřistoupila také proto, že jakékoli protižidovské opatření ve státní správě by ohrozilo hospodářskou pomoc Česko-slovenské republice ze strany Anglie. Po německých výhružkách zesílila Beranova vláda autoritativní tendence. Politický vývoj byl proto plodem úsilí o záchranu zbylého území republiky a byl motivován obranou před úplnou německou anexí. Byly uskutečněny dalekosáhlé ústupky vůči německé menšině. Zesílily i projevy antisemitismu. Avšak rozpory se objevily i v samotné vládě. Kolem gen.Eliáše se začali ve vládě soustřeďovat demokratičtí politikové, kteří se snažili zabránit totálnímu rozbití republiky. 
Zároveň vystoupily proti Beranově vládě fašistické skupiny, které měly vlastní kontakty s Berlínem. Extrémistické síly žádaly odstranění Beranova kabinetu a vytvoření nové vlády proněmeckého typu.
Předehrou k likvidaci Česko-Slovenska byla žádost Beranovy vlády a splnění mnichovských záruk ze strany Francie a Anglie. Tento postup narazil na odpor Německa. Bylo to v době, kdy Hitler vydal 17.12.1938 tajnou směrnici k likvidaci česko-slovenského státu.
Mimořádně závažný pro další osud republiky byl vývoj na Slovensku, kde sílily separatistické tendence. Beranova vláda o těchto tendencích jednala a rozhodla se zakročit mocí a vojenskou silou. Hácha zbavil členy autonomní vlády pravomocí a 10.3. bylo na Slovensku vyhlášené stanné právo. 
Německá diplomacie však neotálela a A.Hitler pozval J.Tisa do Berlína, kde před sesazeného slovenského premiéra postavil nebezpečí maďarské anexe. 
Dramatické byly také přípravy agrese nacistického Německa pro Česko-Slovensko. Dne 12.3. byl slaven německou menšinou v česko-slovenské republice den památky hrdinů, “Heldengedenksfeier”, přičemž došlo v Brně, Jihlavě a v jejím okolí, na Ostravsku, Olomoucku a Havlíčkobrodsku k vážným srážkám mezi německým a českým obyvatelstvem. Proti Němcům zasáhla policie a na obou stranách došlo ke zraněním. Demonstrace byly uměle vyvolány německou propagandou.
Vykonávání úřadu prezidenta Česko-Slovenské republiky se chýlilo ke konci. Hácha stále doufal, že bude moci jednat. Chtěl vést rozhovor přímo s A.Hitlerem ne proto, aby se mu oddal, ale aby se vyřešily některé otázky vnitropolitického vývoje. Berlín však s rozhodnutím o přijetí E.Háchy otálel a záměrně zdržoval přijetí. Vyslanectví Německa v Praze plnilo přesně pokyny zahraničního úřadu v Berlíně. 
Nastal 14.březen. Zpravodajské oddělení Ministerstva národní obrany v Praze mělo již informace o připravované německé agresi, avšak ministr zahraničních věcí F.Chvalkovský tyto zprávy považoval za přehnané a nepravdivé.
V poledne 14.3.1939 dostal Hácha zprávu z Berlína, že má co nejdříve vlakem přijet do Berlína. Hácha se rozhodl pro okamžitý odjezd (16:00). Jel s ním J.Kliment.
Téhož dne ve 12:15 byla v Bratislavě ustanovena samostatnost Slovenska. Hácha proto předpokládal, že se v Berlíně bude řešit hlavně otázka Slovenska a zároveň nevylučoval, že české země dostanou stejnou samostatnost.
Do Berlína na anthaltské nádraží dorazili kolem 22:00. Hlavní jednání s Hitlerem se uskutečnilo mezi 1:00 a 2:00 15.března. Přítomni byli A.Hitler, H.Göring, J. von Ribbentrop, gen.W.Keitel a státní ministr O.Meissner za českou stranu E.Hácha             a částečně ministr F.Chvalkovský.
Hitler E.Háchovi sdělil, že v 6:00 překročí říšské vojsko hranice a že mu poskytuje říšský telefonní aparát, aby sdělil tuto zprávu české vládě. Hácha se spojil s gen.J.Syrovým a později s ministerským předsedou R.Beranem. Bylo mu sděleno, že “vláda, která se zatím shromáždila, béře Háchův postup na vědomí a že s ním souhlasí”.
Zanedlouho byl Hácha s Chvalkovským pozván do úřadovny říšského kancléře, kde mu bylo předloženo k podpisu prohlášení, ve kterém Hácha provedl před podepsáním některé drobnější úpravy, včetně eliminace toho, že prohlášení podepisuje také jménem vlády.
Když se Hácha k tomuto aktu vracel, vycházel z poznání, že mu otázka obsazení českých zemí byla předložena jako nezměnitelná skutečnost. Bylo mu dáno pouze na vybranou, zdali má dojít ke krveprolití či nikoliv.
Ale obsazování českých oblastí nenastalo až 15.3. v 6:00. Německá vojska překročila hranice na třech  místech u Ostravy již 14.března. Někde byly německé oddíly odstřelovány. České úřady se ale domnívaly, že si německá vojska pouze zajišťují přístup na Slovensko, protože takové informace získaly od vyslance v Berlíně V.Mastného, kterému to bylo takto sděleno z německého zahraničního úřadu.
Po 3:00 15.března bylo zahájeno jednání Beranovy vlády, kde R.Beran sdělil přítomným ministrům, že mu po 1:00 volal vyslanec V.Mastný, že německé vojsko obsadilo Moravskou Ostravu, Místek a okolní obce, ale že se domnívá, že jde o stav přechodný, a že po 2:00 mu telefonoval z Berlína F.Chvalkovský a informoval ho, že      v 6:00 vtrhne německé vojsko do českých zemí, aby odzbrojilo armádu a obsadilo celý stát. Chvalkovský ho také vyzýval, aby nebyl kladen žádný odpor, protože ten by mohl vést k dalekosáhlým důsledkům. Před 5:00 přišel na schůzi gen.J.Syrový a oznámil, že byla učiněna všechna opatření pro hladký průběh obsazení.
Výsledkem berlínského jednání byly dva základní dokumenty - jeden byl určen zahraničí a mj. sděloval, že E.Hácha vložil osud českého národa do rukou A.Hitlera,       a druhým bylo podepsání kapitulačních podmínek požadovaných německou vládou.
Oddíly říšskoněmeckého vojska v 6:00 překročily hranice zbytku republiky. V 11 hodin dopoledne už vlál prapor s hákovým křížem na Pražském hradě.
Téhož dne se konalo po příjezdu Háchy do Prahy mimořádné zasedání vlády. Na něm prezident a ministr zahraničních věcí podali zprávu o berlínském jednání. O rok později F.Chvalkovský prohlásil, že ani on ani E.Hácha při berlínském jednání netušili    o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, domnívali se pouze, že půjde o dočasné vojenské obsazení.
    V noci z 15. na 16.3. se konala na Pražském hradě porada nacistických hodnostářů k novému státoprávnímu uspořádání obsazeného území. Dne 16.3. dopoledne vyhlásil na Pražském hradě ministr zahraničí J. von Ribbentrop za přítomnosti A.Hitlera výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Výnos byl přečten rozhlasem ve 13:00.
Již 15.3. dopoledne byly v Praze skupiny abwehru, bezpečnostní policie (SD)      a gestapa. Odpoledne nastalo zatýkání komunistů, demokratů, Židů a německé emigrace. 
Česká správa se za každou cenu snažila zbavit R.Gajdy a jeho Českého národního výboru svatováclavského. Předpokladem toho bylo odstranění Gajdy z politického života. Hácha ve svém projevu 16.3. naznačil, že uvažuje o vytvoření jednotného politického orgánu. S Českým národním výborem začal z pověření E.Háchy jednat J.Havelka a snažil se působení výboru paralyzovat. 17.3. se na Pražském hradě konala porada E.Háchy s Gajdou. Hácha vyslovil své rozhodnutí o vytvoření Národního souručenství a přislíbil, že do něj budou jmenováni i někteří činitelé Českého národního výboru. R.Gajda byl nucen podřídit se novým politickým poměrům a vydal prohlášení    o podpoře Národního souručenství.
Dne 21.3.1939 jmenoval státní prezident E.Hácha výbor Národního souručenství. Politickým programem Národního souručenství měla být národní pospolitost, sociální spravedlnost a křesťanská morálka. V Národním souručenství se měli soustředit všichni Češi, aby se zabránilo germanizaci. Jeho členy nesměli být Židé, i když je někteří činitelé ilegálně podporovali. Byla to organizace opoziční a obranářská. Nebyli v ní zástupci českých fašistů. Byl kladen důraz na češství.
Vládním usnesením z 6.4.1939 bylo Národní souručenství prohlášeno za “jediné politické sdružení českého národa” na území protektorátu.
Národního souručenství využíval odboj obou směrů. Nemalá byla podpora rodinám odbojových pracovníků, kteří byli zatčeni bez ohledu na to, ke které politické straně zatčený příslušel a zdali byl Žid či nikoliv.
Fašisté, kteří stáli mimo Národní souručenství, nebyli spokojení s jeho činností. Také úřad říšského protektora záhy zpozoroval, že mezi Národním souručenstvím a vládou na jedné straně a fašistickými skupinami na straně druhé propukl boj. Tohoto napětí se snažili Němci politicky využít.
Duchovním otcem Národního souručenství byl E.Hácha, i když původcem byl podle všeho J.Havelka, bez kterého neudělal Hácha žádné rozhodnutí.

Skončila měsíční vojenská okupační správa a rozplynuly se zároveň Háchovy představy o dočasném obsazení českých zemí nacistickým Německem. Prvním říšským protektorem byl jmenován K. von Neurath.
První oficiální setkání Háchy s Neurathem proběhlo 25.4.1939. Neurath nastoupil do úřadu 5.4. Hácha si pro setkání připravil podkladový materiál, jehož obsahem byl protest proti omezování protektorátní autonomie, dané výnosem A.Hitlera.
Dne 27.4.1939 byl do čela protektorátní vlády jmenován gen.A.Eliáš.
Zatímco se okupační správa snažila co nejrychleji potlačovatelskou politikou pacifikovat český národ, česká protektorátní reprezentace v čele s Háchou a Eliášem zase realizovala retardační, zdržující taktiku při uplatňování německých opatření.
Postupem doby rostlo napětí mezi úřadem říšského protektora a protektorátní vládou.
Letní měsíce 1939 byly plné napětí, schylovalo se k válce, gestapo se “činilo”. V létě 1939 se vytvořila organizační síť demokratického odboje.
Háchova politika však vytvářela prostor pro uplatnění nebezpečného směru českého života - kolaboraci s okupantem, která zneužívala Háchova jména. E.Hácha se sám v té době od programového aktivismu odkláněl, využíval však možností k tomu, aby chránil a zachránil český národ před germanizací, likvidací, a to i za cenu přetvářky.

1.září 1939 přepadlo Německo Polsko. Téhož dne a ve dnech následujících pozatýkaly nacistické bezpečnostní složky kolem 200 českých občanů.
Úřad říšského protektora požadoval, aby protektorátní vláda vystoupila proti činnosti západní emigrace. Pokud by učinila rozhlasový projev namířený proti západní emigraci, propustili by Hampla, Suchého a všechny občany starší 65 let.
Od vypuknutí války byla v českých zemích nastolena ničím neomezená nadvláda německé policie. Český kabinet a státní prezident se snažili protestovat proti omezování autonomie ze strany německých úřadů.
Dne 30.9.1939 byl pozván F.Chvalkovský k A.Hitlerovi a bylo mu mj. řečeno, že pouze “díky Háchově postupu v březnu 1939 nesdílí Praha osud Varšavy” a varoval ho před odporem proti Německu. 
Dne 28.10 došlo v Praze a v některých jiných městech k demonstracím. A.Hitler požadoval, aby protektorátní vláda potlačila tyto nepokoje a pokud by se jí to nepodařilo, že by Hitler zrušil protektorátní autonomii a státní sekretář by dosadil osobní standartu SS. Hácha se postavil proti tomuto přístupu. V tyto dny také vláda definitivně zamítla složit slib věrnosti A.Hitlerovi.
Dne 15.11 u příležitosti pohřbu J.Opletala došlo k dalším protiněmeckým demonstracím. Hitler reagoval tak, že si povolal Chvalkovského a sdělil mu, že pokud se budou události typu 28.10. a 15.11. opakovat, zasáhne proti demonstrantům nekompromisně a pokud to nebude mít odezvu, zruší protektorát a dále zničí Prahu.
Na Háchovu prosbu bylo před Vánocemi 1939 propuštěno kolem 30 vysokoškolských studentů z koncentračního tábora Sachsenhausen.
Počátkem prosince 1939 A.Eliáš odeslal depeši přímo E.Benešovi. Uvádělo se v ní: “Všichni členové vlády bez výjimky, včetně Háchy a Havelky, stojí bezvýhradně za zahraničním odbojem a považují ho za svoji hlavu.”
Na přelomu 1939-1940 došlo k rozsáhlému zatýkání činitelů národního (demokratického) odbojového hnutí.
Státní prezidentE.Hácha nabyl dojmu, že prostřednictvím své funkce může vykonat řadu prospěšných věcí českému národu. Pravidelně se stýkal v měsíčních intervalech, hlavně však podle potřeby jeho a říšského protektora, s K. von Neurathem, který se zdál být přístupnějším, jednal narozdíl od K.H.Franka  uhlazeným, diplomatickým způsobem.
Jednání mezi Háchou a Neurathem byla ovlivněna vojenskou situací říše a situací v okupované zemi. Kromě otázek hospodářských byly projednávány i otázky vysloveně politické. Háchovi také ležel na srdci osud zatčených českých občanů a studentů.
Podzim 1940 byl jedním z nejkritičtějších období, kdy domácí odboj vystupoval proti činnosti E.Háchy.
Dne 25.4.1941 odešel z vlády J.Havelka, spiritus rektor Háchovy politiky, protože byl pro úřad protektora nepřijatelný. 26.4. byl pak J.Havelka odvolán z funkce přednosty Háchovy kanceláře a na jeho místo byl dosazen A.Popelka.
Léto 1941 přinášelo řadu dramatických zvratů. Schylovalo se k bouři na politické scéně. Židé se stali terčem nacistické propagandy, která byla předstupněm ke konečnému řešení židovské otázky ve smyslu této ideologie.
Protektorátní politika v létě r.1941 v čele s Háchou a Eliášem zaujala vyčkávací stanovisko.
Dne 27.9.1941 přijel do Prahy Heydrich a byl zatčen gen.A.Eliáš. Eliáš od počátku protektorátu udržoval spojení se zahraničním odbojem, ale v době jeho zatčení nevěděli nacisté o jeho spojení s Benešem nic. Gen.A.Eliáš byl popraven až v době heydrichiády (19.6.1942).
Od podzimu 1939 vedli nacisté vůči E.Háchovi a vládě v čele s Eliášem vyděračskou politiku. E.Háchovi i Eliášovi záleželo na záchraně mladých životů z koncentračních táborů a proto se dopustili činů, které v zahraničí působily téměř vlastizrádně.
Odstraněním  A.Eliáše nacisté zlikvidovali osobu, která snad jako jediná mohla ovlivňovat jednání státního prezidenta ve prospěch Benešovi koncepce. Háchova pozdější povolnost vůči německému tlaku byla důvodem ke změně politiky i ze strany Beneše.
Zatčení ministerského předsedy Eliáše po nastoupení zastupujícího říšského protektora R.Heydricha vedlo ve vládě ke krizi a diferenciaci. V důsledku politických změn uvažoval Hácha o své demisi, která však na schůzi vlády následujícího dne 28.9. byla uznána za nepřijatelnou.
Při prvním setkání Háchy s Heydrichem téhož dne mu Heydrich sdělil, že vyhlásil stanné právo a dodal, že očekává od vlády nápravu nezodpovědného chování gen.Eliáše a rovněž tak i Háchův loajální postoj.
Hácha se přihlásil k loajální spolupráci s Heydrichem a to i jménem vlády. Heydrich začal uvádět do praxe teorii germanizace českého prostoru. Heydrichova brutální opatření měla zlomit protiněmecký odboj v českých zemích a zajistit klid. Stanné soudy měly vyvolat a demonstrovat psychózu strachu.
Psychický nátlak na Háchu ze strany okupačních úřadů byl veden z několika stran, přičemž stálé popravy a žádná naděje na ukončení stanného práva byly hlavním motivem jeho totální ústupnosti. 
Nástup R.Heydricha byl spojen s “konečným řešením židovské otázky”. 
Hácha se pomalu dostával do politické izolace.
Veškeré Háchovy politické záležitosti, stejně jako formulace jeho projevů, telegramů, procházely rukama A.Popelky a J.Klimenta. Na jejich postoji, který mnohdy vyjadřoval přání K.H.Franka, byl státní prezident zcela závislý.
Dne 19.1.1942 byla jmenována nová protektorátní vláda v čele s dr.J.Krejčím. Hácha jmenoval vládu ve složení, jak mu ji nadiktoval Frank. Sami Němci označovali tento kabinet jako vysloveně aktivistický. Ministrem školství byl jmenován kolaborant E.Moravec.
Dne 19.1. byl na základě totální kapitulace vlády v plném rozsahu zrušen výjimečný stav.
Ačkoli předsedou vlády byl J.Krejčí, hlavní slovo měl E.Moravec. Heydrichovi se podařilo odbourat “autonomní” funkci vlády. Dále měl v úmyslu vymýtit jakýkoliv odboj.
Po zrušení stanného práva avšak došlo k oživení odbojové činnosti.
Dne 27.5.1942 provedli českoslovenští parašutisté J.Gabčík a J.Kubiš atentát na Heydricha. Ještě téhož dne bylo vyhlášeno stanné právo. Do Prahy přijel K.Daluege, velitel nacistické pořádkové policie, který zastupoval raněného Heydricha a posléze - po jeho smrti - nastoupil funkci zastupujícího říšského protektora.
9.6. se konal v Berlíně státní pohřeb, na kterém museli být přítomni zástupci protektorátní vlády a Hácha.
9.6. v před 20:00 volal z Berlína Frank, aby nařídil vypálení Lidic, zastřelení mužů a odvezení žen a dětí do koncentračního tábora.
Dopadením statečných parašutistů 18.6.1942 v Resslově ulici v Praze byl splněn Hitlerův příkaz a podmínka “nelikvidace” českého národa.
Dne 3.7.1942 bylo zrušeno stanné právo.
V období heydrichiády protektorátní vláda připravila a vydala zákon o Národním soudu. Středem jeho pozornosti měl být především E.Beneš a zahraniční vláda jako celek. Jmenování členů Národního soudu bylo provedeno Háchou 1.7.

Bitva u Stalingradu a porážka německé armády přinesla zásadní změnu ve vedení vlády. Ve válce nastal základní obrat. Porážka hluboce otřásla Velkoněmeckou říší         a měla ohlas u české veřejnosti. Německo se dostávalo do politické, vojenské                    a hospodářské krize. Jedna z forem, jak se mělo zabránit jejímu rozšíření, bylo vyhlášení totální mobilizace.
U Háchy se začala velmi silně projevovat jeho choroba, ale stále ještě podával návrhy nebo spíše pokyny svým úředníkům ohledně zmírnění trestu v koncentračních táborech anebo žádosti o milost v případě trestu smrti.
Dne 20.8.1943 byl vydán Hitlerův výnos, na základě kterého byl zřízen vedle úřadu říšského protektora úřad německého státního ministra pro Čechy a Moravu. Stalo se tak u příležitosti opětného obsazení funkce říšského protektora W.Frickem. Podle nového nařízení si říšský protektor nadále podržel jen čestnou působnost. Všechnu ostatní obsáhlou působnost protektora přebral státní ministr, jímž byl jmenován dosavadní státní tajemník K.H.Frank.
E.Hácha byl ze zdravotních důvodů již natolik nezpůsobilý zastávat úřad prezidenta, že za něho Frank hledal zástupce. Dne 18.9.1943 byla na Frankovo přání vyhotovena J.Klimentem Háchova politická závěť, ve které byl ustanoven eventuálním nástupcem J.Krejčí nebo potom A.Hrubý.
Na sestavení závěti neměl Hácha podíl, v té době byl ve stavu, že nevěděl, co podepisuje.
Poválečný Národní soud zbavil E.Háchu trestní odpovědnosti. Došel k přesvědčení, že nejpozději od druhé poloviny r.1943 nebyl Hácha trestně odpovědný za obsah svých rozhlasových projevů a “nebyl si vědom svého počínání”.
Rok 1943 znamenal také poslední aktivní vystupování E.Háchy na veřejnosti. Zdravotní stav mu nedovoloval, aby se ukazoval mezi lidem. Hácha se uchýlil na lánský zámek, kde už většinou trávil zbytek života.
Mezitím politika, která se kryla jeho jménem, využívala jeho nemohoucnosti, a to jak při vytvoření České ligy proti bolševismu jako reakci na československo-sovětskou smlouvu z prosince 1943, tak při jiných akcích.
Rok 1944 byl předzvěstí krize nacistického Německa. Dne 6.7.1944 byla zahájena druhá fronta - invazí spojeneckých vojsk do Francie. Zanedlouho potom byl proveden atentát na Hitlera. Východní fronta se dostávala ke slovenskému území. Český národ však žil stále pod silným útlakem říše.
Dne 5.května  1945 vypuklo v Praze povstání a zanikl Protektorát Čechy            a Morava. Německo prohrálo válku, bylo poraženo, osvobozená Praha jásala                  a Československá republika byla obnovena. První vláda poválečné republiky se vrátila z Bratislavy do Prahy. Očekával se příjezd E.Beneše, který se po šestiletém exilu vrátil do Prahy 16.května. Mezitím musel být však vyřešen Háchův případ.

Háchův zdravotní stav se začal zhoršovat na podzim 1941 a to po nástupu Heydricha. Další úpadek duševních sil nastal po atentátu na Heydricha, v období heydrichiády a po ní. Vlivem nemoci měl E.Hácha oslabenou vůli. Přes pokročilý stav nemoci však ještě v lednu 1943 vhodným a pro K.H.Franka neočekávaným postupem zmařil Moravcův návrh  na vyslání vládního vojska na frontu.
Během období, ve kterém byl Hácha ve funkci státního prezidenta, žádal několikrát svého soukromého lékaře MUDr.A.Maixnera o jed, aby mohl spáchat sebevraždu. 
K.H.Frank byl pravidelně o stavu Háchy informován. Záležitost pečlivě sledoval   a politicky využíval.
Na podzim 1944 se Háchův zdravotní stav velmi zhoršil. Dne 25. a 26.10. se dostavily příznaky mozkové mrtvice. E.Hácha nemohl udělat bez pomoci ani krok.
 Na konci protektorátu byl u E.Háchy stálý úbytek na váze, nemohl chodit ani za oboustranné podpory a byl úplně netečný. Nepoznával, nemluvil, místo odpovědi dělal pohyb levou rukou, občas se dostavovaly náhlé poty, byl neklidný, prováděl stálé pohyby trupem, od netečnosti upadal do zuřivosti, až k těžkým urážkám ošetřovatelky. Paměť mu již nejméně dva roky selhávala.
Okupanti v žádném případě nepřipouštěli Háchovu demisi. Obávali se jí sice ještě v r.1941, ale v r.1943 poznali, že demise už není v Háchově moci. Proto zvýšili pozornost na Háchovo okolí a snažili se ho dostat pod kontrolu. Nepřáli si na závěr války žádný kolaps v Háchově životě. Politicky byl pro ně Hácha výhodný i jako lidská troska.
Dne 13.5.1945 vydalo ministerstvo vnitra zatykač na E.Háchu. Téhož dne byl bývalý státní prezident zadržen a odvezen do vězeňské nemocnice na Pankráci. Po příjezdu do vězeňské nemocnice se E.Hácha choval apaticky, nemluvil a na otázky nereagoval. Vyšetřovatelé se snažili náhodně získat od Háchy různé údaje, ale jeho výroky byly nepoužitelné. Duševně trpěl i tím, že byl odloučen od své dcery.
Ošetřující lékař podal 15.6. ministerstvu vnitra zprávu, že E.Hácha není schopen výslechu. Podle vyšetření se u něho jednalo o celkovou arteriosklerózu, zvláště však      o arteriosklerózu mozku a mozkových cév.
Dne 19.6.1945 podepsal prezident E.Beneš dekret o Národním soudu, podle něhož měl být souzen i bývalý státní prezident. Avšak 24.6. byl Háchův stav nanejvýš kritický. Každou hodinu se očekávala smrt. Proto k němu byl povolán kněz, který mu udělil poslední pomazání. Zároveň byla o kritickém stavu vyrozuměna M.Rádlová.        U umírajícího nastala hypostatická pneumonie. Agónie trvala 36 hodin. Hácha zemřel 27.června 1945 ve 21 hodin.
Pohřeb proběhl podle pokynů ministerstva vnitra v tichosti, bez přítomnosti veřejnosti 30.června kolem 7:00 na Vinohradském hřbitově v Praze. Celý obřad trval  15 minut. 



Závěr:
Emil Hácha vystupuje v českých dějinách jako rozporuplná postava a existuje na ni mnoho pohledů. Kniha Tomáše Pasáka JUDr.Emil Hácha (1938-1945) má podle všeho být Háchovou obhajobou. Tomáš Pasák vylíčil Háchu jako nemocného člověka s dobrým srdcem, který jednal vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, který miloval český národ a byl se pro něj ochoten obětovat.




