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Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky ve věci jmenování JUDr. Michala Haška do
Legislativní rady vlády
Vážený pane premiére,
píši Vám v souvislosti s plánovaným jmenováním JUDr. Michala Haška do Legislativní rady vlády
a žádám Vás, abyste informoval o tomto dopise členy vlády a zasadil se o to, že do této funkce nebude
jmenován.
Jak je z veřejně dostupných zdrojů známo, pan Hašek má za sebou velmi kontroverzní minulost,
a to jak z hlediska profesního, tak i z hlediska svého vzdělání a odbornosti.
Co se jeho vzdělání a odbornosti týká, pan Hašek absolvoval doktorské studium a získal titul
JUDr. na pochybné vysoké škole v městečku Sládkovičovo na Slovensku, kterou v té době vedl slovenský
sociálně demokratický poslanec, který byl také konzultantem jeho práce. Michal Hašek na základě
veřejného zájmu slíbil, že zveřejní svou rigorózní práci, avšak neučinil tak. Ta se později na veřejnost
dostala a byly vzneseny silné pochybnosti o její kvalitě.
Michal Hašek je aktuálně zapsán jako advokátní koncipient u advokátní kanceláře Jansta,
Kostka spol. Ze zákona přitom vyplývá, že advokátní koncipient vykonává u advokáta, nebo společnosti
právní praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem školitele znalosti a osvojit si zkušenosti
potřebné k výkonu advokacie. Lze tedy úspěšně pochybovat o tom, že osoba vykonávající praxi pod
dohledem školitele je odborně schopna být členem Legislativní rady vlády.
Lze jmenovat například kauzu s fiktivní tiskovou mluvčí, ze které se vyklubala kontroverzní
lobbistka Jana Mrencová či tzv. lánskou schůzku, o které prokazatelně lhal v přímém přenosu v televizi.
Na základě uvedeného se domnívám, že Michal Hašek nemá osobnostní, profesní ani odborné
předpoklady zastávat pozici člena Legislativní rady vlády, ve které zasedají největší odborníci a autority
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na jednotlivé oblasti práva v České republice. Mám velké pochybnosti, že Michal Hašek by měl do této
společnosti patřit.
Chci se Vás, pane premiére, zeptat, proč jste se i přes uvedené skutečnosti, které jsou
všeobecně známé, připravujete jmenovat do Legislativní rady vlády právě Michala Haška.
S úctou
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
předseda poslaneckého klubu Pirátů
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