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Záznam z jednání 30. května 2000.
D Ů V Ě R N É

Mr. Kiernan: Dobrý den pane Abungo, já jsem John Kiernan.

Mr. Klinkhammer: John zastupuje Ronalda Laudera. Ronald se dnešní schůzky
nezúčastní, ale já jsem výkonným ředitelem společnosti a byl jsem pověřen, abych se
touto záležitostí zabýval, takže si myslím, že další vysvětlení není nutné. Ale Ronald
chtěl, aby se schůzky také zúčastnil jeho vlastní osobní pozorovatel, pokud proti tomu
nebudete nic namítat.

Svědek: Ano, to je v pořádku.

Klinkhammer: Výborně. Nejsem si jist, jak začít, ale naznačil jste mi, že byste mohl
doplnit mé důkazní stopy a že mi sdělíte, jak se to dá udělat. Řekl jsem vám, že jsme
připraveni zaplatit určitou odměnu. (nabízí vodu) Dáte si? …že zaplatíme odměnu na
základě úspěšného usvědčení kohokoliv, kdo se podílel na té krádeži. Z Vašeho
posledního e-mailu, který jsem od Vás obdržel, vyplývá, že se domníváte, že byste byl
schopen nám v tom pomoci.

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Má obava, která se opírá o mé zkušenosti z České republiky, je ta, že
mnoho lidí má k dispozici informace, které mi mohou poskytnout, ale pouze velmi málo
z nich má použitelné důkazy. To je to, co potřebujeme. Nepotřebujeme pouze informace,
potřebujeme důkazy. Takže možná, že byste mi mohl vysvětlit, jak to uděláme, abychom
ty důkazy získali.

Svědek: Pravděpodobně nejlepším důkazem je mé svědectví, protože mohu prokázat,
kteří lidé se na té transakci podíleli. A možná tím nejlepším důkazem by byla falešná
informace dodaná panu Železnému.

Klinkhammer: Jaký důkaz získáme tím, že mu doručíme falešnou informaci?

Svědek: Pan Železný mi důvěřuje a důvěřuje i lidem, kteří se na této transakci podíleli.
Takže pokud připravíte nějaké dokumenty nebo vyrobíte nějakou nepravdivou informaci,
vezmu ji a předám ji Železnému. Tím získá falešnou informaci, která pak může být
využita k tomu, aby bylo prokázáno, co se stalo.

Klinkhammer: Nerozumím. To, co se snažíme prokázat, že Železný se podílel na krádeži
určitých informací z něčeho, čemu vy, myslím, říkáte „CME Exchange Server
v Londýně.“

Svědek: Ano, nejen Exchange Server.

Klinkhammer: Také jiné servery?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: O tom nic nevím.
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Svědek: Ano. Problém pravděpodobně spočívá v tom, že jediný člověk, který se kdy
zmínil o tom, že se se systémy děje něco divného byl pan Moe.

Klinkhammer: Možná, že bychom neměli zacházet do takových podrobností. Mohu vás
požádat, abyste vypnul svůj mobilní telefon, prosím?

Svědek: Udělal to v e-mailu 21. prosince, nebo tak něco.

Klinkhammer: Na to se budu muset podívat.

Svědek: E-mail obsahoval informaci týkající se skutečnosti, že se nějací hackeři chtějí
vlámat do počítačů a dále v tom e-mailu uvedl, že se zřejmě nic nestalo a že ti hackeři
nebyli dost dobří, něco v tom smyslu.

Klinkhammer: Máte zapnutý mobil?

Svědek: Promiňte?

Klinhammer: Máte zapnutý svůj GSM telefon?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Můžete to prosím vypnout?

Svědek: Ano. Máte docela strach.

Klinkhammer: Děkuji. Rád bych se pokusil pochopit, co si myslíte, že se stalo. Říkáte, že
došlo k hacknutí našich systémů, nebo že nám byla ukradena zálohovací páska.

Svědek: Dobře tedy. Co přesně víte o CME Exchange serveru, o tom co se stalo?

Klinkhammer: Řeknu vám, co vím.

Svědek: Co je oficiální názor, jaký je názor CME, a já vám řeknu pravdu.

Klinkhammer: Dobře. V arbitrážním řízení v Amsterodamu před mezinárodním
arbitrážním tribunálem, v řízení o němž se zmiňuje český tisk jako o sporu CME vs.
Železný, týkající se spíše jeho osoby než CET 21.

Svědek: Železný se tam objevil s nějakými zálohovacími páskami.

Klinkhammer: Těsně před posledním slyšením toho dne dodali Železného právníci pásku
o níž tvrdili, že pochází z našeho serveru. Pokud jde o to, zda ji získali hacknutím nebo
zda byla zcizena, jsou k dispozici pouze vágní informace a zřejmě nikdo si není jistý tím,
jak to skutečně bylo. Dobře? Myslím, ale, že se mluvilo o tom, že došlo k hacknutí.
Máme kopii té pásky.

Svědek: Tři kopie.

Klinkhammer: To, co nám bylo dodáno nevypadá jako něco, co by mohlo pocházet
z našeho serveru. Je to kopie.
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Svědek: Jedná se o disk?

Klinkhammer: Je to disk. Je to harddisk. Pochází od Železného právníků, kteří ho
zastupovali v amsterodamském řízení. Uspěli jsme u amsterodamských soudů v tom, že
jsme od nizozemských úřadů získali veškeré materiály, kterých se jeho právník zmocnil.
Domníváme se, že má stále k dispozici kopii, avšak nemáme pro to důkaz. Přesně jak
jsem vám sdělil v mých e-mailových zprávách, domníváme se, že hacknutí zorganizoval
právě on. Víme, že došlo k pokusu o hacknutí v našem londýnském sídle, ale nevíme, zda
bylo úspěšné. Víme, že došlo k pokusu dálkově instalovat určité druhy programů, které
měly hackerovi napomoci nabourat náš systém. Domníváme se, že se něco stalo
v listopadu nebo prosinci, protože došlo k fyzickému narušení bezpečnostních opatření
naší kanceláře.

Svědek: To vím, to je něco jiného.

Klinkhammer: Něco jiného?

Svědek: Úplně něco jiného, to nemá nic společného s Železným.

Klinkhammer: Víme, že Dr. Železný nyní v České republice rozšiřuje materiály, o nichž
tvrdí, že pocházejí právě z této akce.

Svědek: Vím, jak se taková story dělá. Ta story o páskách. Dohoda byla, že tyto pásky
existují ve třech kopiích a že v okamžiku pan Moe opustil CME, měl pan Železný tvrdit,
že tyto kopie pocházejí od pana Moe, a že to byl právě on, kdo ty zálohy udělal. To není
pravda.

Klinkhammer: Já si také nemyslím, že by to byla pravda.

Svědek: Dá se říct, že ty pásky jsou pouze harddisky, ale profesionál specialista může tyto
pásky obnovit. Zjistí při tom, že určitá přesná záloha Exchange serveru ve vaší kanceláři,
existuje úplný formát, který se dá koupit, databáze, e-maily, které jste odeslali nebo
dostali za poslední dva roky, s výjimkou vašich, protože vy jste jediný člověk, který maže
e-maily také z koše.

Klinkhammer: To není ten pravý důvod. Já nejsem residentem na našem serveru. Já jím
pouze procházím.

Svědek: Asi ano, na tom ale nezáleží. Prostě existuje přibližně, nevím přesně, 4000 e-
mailů, takže pan Moe a všichni lidé, kteří používají tyto servery…Takže pásky obsahují
přesný duplikát vašeho serveru.

Klinkhammer: Toho exchange serveru?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Ale vy jste původně říkal, že se to týkalo také jiných serverů?

Svědek: Došlo také k pokusu hacknout počítač pana Moe a také několik dalších počítačů,
které byly v aktivním módu v okamžiku hacknutí. Jejich obsah byl downloadován, ale
nejsou na pásce. Informace z těchto serverů byla dodána poštou jedné osobě a ta je
předala panu Železnému.
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Klinkhammer: Už rozumím. Takže vy říkáte, že někdo fyzicky udělal zálohovací kopii
toho, co bylo na našem serveru?

Svědek: Nebylo to uděláno fyzicky. Bylo to provedeno hackováním vašeho serveru. Proto
jsem říkal, že váš technik pro bezpečnost systémů není moc dobrý. Pokud je administrátor
počítačů takový profesionál, že pan, jakžesejmenuje?

Klinhammer: Steven.

Svědek: Steven Chambers, chová se jako profesionál v diskusi, ale jeho administrátorské
heslo bylo uloženo na počítači, takže bylo absolutně jednoduché proniknout do vašich
systémů. Také firewall byl vypnut po dobu dvou měsíců, takže co se vlastně stalo, bylo,
že na vaše počítače byl nainstalován rozsáhlý software a celá databáze pak byla
převedena na jiný počítač v České republice.

Klinkhammer: Takže vy říkáte, že to dělali na dálku?

Svědek: Ano, všechno bylo provedeno dálkově.

Klinkhammer: Ale to je obrovský soubor. Kolik hodin to tak zabere?

Svědek: Trvalo to asi dva týdny.

Klinkhammer: A jak to běží na pozadí.

Svědek: Byla to velká chyba pana Chamberse, protože na serverové straně byla
nainstalována spousta softwarového vybavení. Nikdy se o tom nezmínil, nikdy to
nezjistil. Na disku, server obsahoval 8 nebo 9 gigabytový disk, a v jednom okamžiku
zabírala 4 gigabyty ona databáze a další den zabírala 8. Protože ten soubor je tak
obrovský museli udělat kopii té databáze. Pro zajištění provozu bylo nutné provést
servisní odstávku Exchange server pro přístup k souboru. Provoz byl zastaven a soubor
byl překopírován do jiného.

Klinkhammer: Uvnitř serveru?

Svědek: Uvnitř serveru. Pak ta databáze byla rozdělena na malé soubory po
40 megabytech a tyto soubory pak byly přeneseny na jiný počítač. Poté došlo ke sloučení
těchto menších souborů do toho původního obrovského souboru. To, co pak následovalo
je něco, co ve skutečnosti není jednoduché. Překopírovat databázi Exchange serveru,
protože je to technický problém jehož si je Microsoft vědom. Takové věci se stávají.
Existuje určitý algoritmus, který říká, že uživatelská ID nejsou totožná s ID v databázi,
Exchange server tedy nemůže přistoupit do poštovní schránky. To, co se tedy stalo, bylo,
že váš server byl propojen z primárního na zálohovací server. Pak existoval další server
v České republice, který byl propojen k primárním serveru, takže docházelo k výměně dat
mezi těmito servery.

Klinhammer: Ale i po ISDN lince by to byl velmi pomalý a dlouhý proces.

Svědek: Proto to trvalo dva týdny.
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Veškeré uživatelské informace, uživatelská ID, jména uživatelů a hesla, byla
přetransferována do počítače v České republice. Pak byl nainstalován onen Exchange
server a byla použita databáze z vašeho systému, protože pro Microsoft Exchange Server
to vypadalo, jako by se jednalo o tentýž systém, protože všechno bylo absolutně shodné.

Klinkhammer: Už vím, jak jste to udělal. Vytvořil jste nový primární a náš server jste
nastavil jako sekundární.

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Nemyslel jsem tím vás, ale kdo to udělal?

Svědek: Někdo, někdo to udělal, někdo to udělal za peníze, za spoustu peněz v České
republice a nenajal si ho Železný.

Klinkhammer: Najal si ho někdo jiný?

Svědek: Ano. Byl najat někým, kdo byl najat panem Železným.

Klinkhammer: Tak jak budu moct prokázat spojení na Železného?

Svědek: Už jste někdy slyšel jméno Mossinger.

Klinkhammer: Ne, neslyšel.

Svědek: Dobře. Týká se to webové stránky TV Nova, která vysílá programy přes internet.

Klinkhammer: Ano.

Svědek: Stránku spravuje společnost, která se jmenuje AGC.

Klinkhammer: Ano.

Svědek: Majitelem společnosti AGC je pan Mossinger. Je to velký přítel pana Železného.
Železný si od něj koupil auto, od Mossingera, jsou obrovští přátelé. Pan Mossinger byl
požádán, aby našel někoho, kdo by hacknul systémy CME. To je ono. Lidé, kteří se na
této transakci podíleli jsou Železný, Mossinger a ti hackeři.

Klinkhammer: A ti hackeři, jste jeden z těch hackerů?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Myslel jsem si to na základě jednoho z e-mailů, které jste mi poslal. Ale
skutečnost, že to víte, mi nepomůže, pokud to nebudu moci prokázat u soudu. To je to, co
musíme udělat. Musíme prokázat, že Dr. Železný zaplatil, najal, podněcoval tu a tu osobu
a za to zaplatil vám a vašim, nevím, jestli jsou to vaši kolegové, prostě všem, kdo
pomáhali.

Svědek: Udělal jsem to sám.

Klinkhammer: Takže jste to vy, pan Mossinger a Vladimír Želený.
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Svědek: Ano.

Klinkhammer: Nikdo jiný v tom nejel?

Svědek: Jsou ještě (další) lidé, kteří se podíleli na té finanční transakci. Asi 13 lidí,
většinou z banky IPB.

Klinkhammer: To mě nepřekvapuje.

Svědek: Lidé, kteří odpovídali za provedení finančních transakcí pro zakrytí hackování.
Takže je zcela nemožné zkontrolovat finanční toky, protože já jsem nikdy žádnou platbu
na svůj bankovní účet neobdržel. Nic takového nenajdete. Nenajdete ani žádné bankovní
transfery z AGC, které by prokázaly, že existuje nějaký vztah mezi AGC, TV Nova
a CET 21.

Klinkhammer: Protože provozují jejich stránku?

Svědek: Ano, pravděpodobně to bude dělat asi 20 000 dolarů měsíčně, ale nemyslím si,
že jde o obchodní spolupráci. Jde o přátelství, ani si nemyslím, že by CET 21 něco platila.
Ale to, co se dá nalézt je server. Je to HP server v kanceláři pana Železného, který se
používal k hackování vašich systémů.

Klinkhammer: V jeho kanceláři na Barrandově nebo v jeho kanceláři v Dlouhé?

Svědek: V jeho kanceláři v Dlouhé ulici.

Klinkhammer: A teď už tam po tom nebude ani stopy?

Svědek: Ale ano. Navíc můžete najít důkazy o provedeném hacknutí na páskách. Důkazy
o hackování můžete nalézt na denních záznamech na vašem firewallu. Vím, že se
nacházejí na disku D vašeho CME serveru, ale to je jedno.

Klinkhammer: Můžu se k něčemu na chvilku vrátit, čím se zabývám od okamžiku, kdy
jsem vám řekl, že došlo k vloupání do naší kanceláře v Londýně, a vy jste řekl, že to bylo
něco jiného, a že to s tím nemělo nic společného.

Svědek: Ano vím, že se něco stalo ve vaší kanceláři, že někdo se do ní snažil vloupat.
Viděl jsem to v e-mailu od pana Moe.

Klinkhammer: Ale vy o tom nemáte žádné příme informace?

Svědek: Když jsem to řekl Železnému, prohlásil, „Do prdele, co je zase tohle?!“, takže
jsem si jist, že o tom nic nevěděl.

Klinkhammer: Jak jste se setkal s panem Železným?

Svědek: Přes pana Mossingera.

Klinkhammer: Proč jste se rozhodl přijít za mnou?
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Svědek: Protože, zaprvé se nedomnívám, že je fér, když má v nějaké transakci jedna
strana veškeré informace a ta druhá téměř žádné o tom, co se stalo. A za druhé, když se
tak dívám, jak se Železný chová, nemyslím si, že je to správné. To je všechno.

Klinkhammer: Dobře.

Svědek: Takže mohu říct, udělal jsem, co jsem udělal.

Klinkhammer: Ale nemyslím, že mi to nějak pomůže, víte, když říkáte, setkal jsem se
s Mossingerem, a on řekl to nebo to, a pak jsem udělal to a to. Nemyslím, že mi to
pomůže, protože to nijak nevede zpět k Vladimírovi.

Kiernan: Vy jste řekl, že jste mluvil také přímo s Železným.

Svědek: Ano, jednou.

Kiernan: Pouze pokud šlo o to vloupání?

Svědek: Ano.

Kiernan: Takže vy jste s ním o tomhle nikdy nemluvil?

Svědek: Ne.

Kiernan: A když jste s ním mluvil, mluvili jste o tom hackování?

Svědek: Ano, instaloval jsem v jeho kanceláři počítač, aby mohl sledovat veškeré vaše
e-maily.

Kiernan: Kdy se to stalo?

Svědek: No, všechno to hackování probíhalo od října do března. Železný měl zájem
hacknout také počítače RSL Management a došlo také k hacknutí systému ČNTS.

Klinkhammer: V jednom z vašich e-mailů jste mi sdělil, že to bylo hacknuto.

Svědek: Promiňte?

Klinkhammer: V jednom z vašich e-mailů jste mi řekl, že sever ČNTS byl hacknut.
Nevidím o tom žádné důkazy. Vidím důkazy, že náš server byl hacknut, ale nevidím
žádné důkazy o ČNTS.

Svědek: I toto vám mohu poskytnout, ale nebylo to příliš úspěšné. Máme asi 500 e-mailů
z jednoho dne, protože ČNTS má své profíky a vy máte ty vaše v CME, takže oni přišli
na to, co se stalo.

Klinkhammer: Můžete pro mě identifikovat datum, kdy došlo k hacknutí ČNTS?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: A nikdo z pracovníků CME do toho nebyl zatažen? Vy jste to udělal
všechno sám?
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Svědek: Ano, nikdo ze CME se nepodílel na žádných ukradených informací z vašich
systémů.

Klinkhammer: Říkáte, že Železný se chtěl pokusit tvrdit, že se na tom podíleli Eric Moe
a Steve Chambers?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Ale to je jenom pouhá public relations story?

Svědek: Ano, je to jenom příběh o tom, jak říct, jak ty informace byly získány.

Klinkhammer: Zaplatil vám Železný za to, abyste to udělal, nebo jste to udělal proto, že
jste věřil v to, co dělá?

Svědek: Zaplatili mi a na začátku jsem také věřil tomu, co dělá. Z dnešního pohledu si
myslím, že to dělá špatně.

Klinkhammer: Na základě čeho jste změnil názor? Četl jste, co v těch bylo v e-mailech
obsaženo?

Svědek: Jeho chování. Jak se chová, co říká, public relations. Myslím, že mu už dlouhou
dobu nejde pouze o business. Pro něj je to prostě pouze osobní záležitost. Pro něj to není
o businessu. Teď je to pro něj pouze osobní věc, jak to vidím já, pouze osobní věc.

Klinkhammer: Osobní věc mezi ním a kým ještě? Kdo je ta další osoba, které se to týká?

Svědek: Pan Lauder, nebo vy, nebo kdokoli zastupuje CME nebo Američany.

Kiernan: Jsem trochu zmaten z něčeho, co jste řekl. Kdybychom dnes přišli do Železného
kanceláře, říkáte, že tam je server?

Svědek: HP Netserver LH2.

Kiernan: A to je ta věc, kterou jste tam instaloval, aby mohl…

Svědek: Je tam něco, co jsem instaloval, je tam počítač, který jsem používal pro
hackování vašich systémů.

Kiernan: Takže vy jste vlastně hackoval systémy CME z Železného kanceláře.

Svědek: Ne. Server byl instalován u jednoho poskytovatele internetových služeb na velmi
silné lince a poté, co bylo všechno provedeno, byl server přesunut do Železného
kanceláře, kde byly vyrobeny ony tři zálohovací pásky.

Kiernan: A vy říkáte, že by tam nějaký expert mohl vstoupit a identifikovat ten server,
jako server, který byl využit pro hackování našich systémů?

Svědek: Ano, nechal jsem tam nějaké informace. Veškeré tyto informace jsou na
zálohovacích páskách.
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Kiernan: Informace o tom, jak došlo k hacknutí?

Klinkhammer: Kde jsou ty zálohovací pásky?

Svědek: Kde jsou?

Klinkhammer: Vy je máte, že jo?

Svědek: Ne. Mám nějaké zálohy, asi 100 dokumentů. Pár z nich jsem vám z nich poslal,
protože nechci mít ty pásky doma. Jedna z těch pásek je v rukou Železného, druhá
u Mossingera a třetí byla předána soudu. A počítač je stále v Železného kanceláři. Na
zálohovacích páskách můžete nalézt jednu velmi důležitou věc, sériové číslo počítače,
a když zjistíte sériové číslo toho počítače, tak zjistíte, že tento počítač, HP Netserver LH2
byl prodán společnosti, která se jmenuje AGC.

Kiernan: A ten počítač bychom dneska našli v Železného kanceláři.

Svědek: Na čtvrtém patře.

Klinkhammer: Tak se pojďme vrátit k tomu, jak prokážu sled těch událostí, protože než
jste dnes přišel, byl jsem víc a víc přesvědčen o tom, že někdo ukradl naše zálohovací
pásky a ne že nás hacknul.

Svědek: Když se profesionál na ty pásky podívá, zjistí, že záloha nebyla provedena
korektně. Není to správná páska z vašeho systému, právě kvůli primárním a sekundárním
serverům, to jsou ty hlavní změny. Záloha prostě není korektní. Je to kopie a nikoliv
databáze.

Klinkhammer: Můžou nás hackovat ještě dnes?

Svědek: No, právě teď ne, pokud Železný nepřijde s velkým pytlem peněz a dobrým
hardwarem. Pak by to bylo možné.

Klinkhammer: Protože my vidíme, že jsme scannováni, někdo nás z České republiky
scannuje pravidelně, ale nemohou proniknout přes druhý firewall.

Svědek: Pravděpodobně máte na mysli, že kdybyste vypnul internetový server AlfaQ (?)
a tady ty věci by nebyly k dispozici. Stalo se to několikrát a byly to zadní vrátka. Ty zadní
vrátka jsou stále v systému, takže jediná věc, na kterou musím čekat, je, až udělá pan
Chambers další chybu ve svých úvahách.

Klinkhammer: Kdy naposledy byly informace stahovány?

Svědek: Asi před měsícem.

Klinkhammer: Dobře. Pojďme se vrátit k tomu, jak se to dá prokázat. Johne, potřebuji,
abychom si to promysleli. Jedou v tom tři strany, máme toho pána Mossingera.

Svědek: Mossinger, M-O-S-S-I-N-G-E-R.

Klinkhammer: A Vladimír Železný. Jestli rozumím tomu, co jste řekl, domníváte se, že
mezi Železným a Mossingerem existuje přátelský vztah.
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Svědek: Velmi přátelský. Scházejí se pravidelně, denně.

Kiernan: Byl to pan Mossinger, který vás poprvé požádal o provedení hacku?

Svědek: Ano.

Kiernan: Řekl vám, že je to pro Železného?

Svědek: Ano. A ještě je tu jedna věc. Veškeré tyto informace byly předány české vládě.
Všechny ty e-maily a všechno ostatní.

Kiernan: Jste si zcela jistý, že to předali, on a Železný?

Svědek: Ano. Předali to BIS.

Klinkhammer: To je moderní verze jejich tajné služby?

Svědek: Ano.

Kiernan: Vyšetřují to hackování nebo vyšetřují ty informace?

Svědek: Vyšetřují ty informace a týká se to arbitráže mezi Českou republikou a panem
Lauderem. Chápu, že česká vláda nechce zaplatit těch 700 mil. korun, nebo o kolik jde.

Kiernan: Takže váš přímý kontakt se Železným byla pouze ta jediná konverzace, kterou
jste s ním vedl?

Svědek: Ano. Ale není žádný problém se s ním setkat. Když se s ním budu potřebovat
setkat, můžu. Můžu tam jít, sednout si do jeho kanceláře a říct mu cokoliv chci, protože
on ví, kdo jsem, a tečka. Jestli můžete připravit nějakou falešnou (zavádějící) informaci,
můžu mu zavolat a můžu mu říct, že jsem získal přístup CME systémům a že mám
k dispozici velmi důležitý e-mail, a pak tam mohu zajít a i když půjde o falešnou
informaci, nebude to vadit. Půjdu tam a ukážu mu to.

Klinkhammer: Jak mi to pomůže cokoliv prokázat?

Svědek: Můžu to nahrát, nebo pravděpodobně, pokud bude ta falešná informace napsaná
tak, aby bylo prokazatelné, že byla ukradena, prostě nastražíme mu léčku.

Kiernan: Když jste jednal se Železným, mluvil s vámi někdy o penězích, nebo to bylo
něco o čem jste hovořil pouze s …

Svědek: Ano, samozřejmě, že jsme mluvili o penězích.

Kiernan: O penězích, které měly být vyplaceny vám?

Svědek: Ano.

Kiernan: Takže, vám bylo jasné, že v rozhovoru s vámi říkal věci, ze kterých jste dovodil,
že právě on byl tím člověkem, který platil za to připravované hackování.
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Svědek: Ano.

Kiernan: Co konkrétně říkal?

Svědek: Vlastně jsme mluvili o tom, kdy ty peníze budou k dispozici, protože to zabere
hodně času, vyvést peníze ze společnosti a převést je na pana Mossingera, přičemž se na
této transakci podílelo mnoho lidí z IPB. Takže jsme hovořili o tom, kdy IPB tyto
transakce ukončí.

Kiernan: A vy jste říkal, že peníze nebyly převedeny na váš bankovní účet, že našli
nějaký jiný způsob, aby se peníze dostali do vašich rukou?

Svědek: Nebyly převedeny na můj bankovní účet, ani nebyly převedeny přímo na
společnost pana Mossingera, na AGC. Převod byl realizován prostřednictvím šesti
společností na účet pana Mossingera, AGC, a potom došlo k výběru. Veškeré platby jsem
obdržel v hotovosti.

Klinkhammer: Takže nezůstala žádná stopa?

Kiernan: Vzpomenete si, co to bylo za den, když jste dostal peníze v hotovosti, bylo to
několik dnů?

Svědek: Několik. Ale není problém zjistit přesná data.

Klinkhammer: Jak byste to zjišťoval?

Svědek: Můžu se podívat na svůj bankovní účet, kdy jsem ty peníze uložil.

Klinkhammer: Takže vy jste pak ty peníze uložil na svůj bankovní účet?

Kiernan: Vidíte a v tom je náš problém. Jak víte, situace, kdy lidé hackují systémy CME
a získávají informace je pro CME velmi vážná a vy nám říkáte, že je za tím Dr. Železný?
To je pro nás velmi vážná situace. Řekněme, že Dr. Železný popře, že by k něčemu
takovému došlo. Nejsem si jist, zda chápeme, jak by taková léčka mohla fungovat,
zejména proto, že ty informace potřebujeme získat přímým, čestným a transparentním
způsobem.

Svědek: Dobře. To, co vám mohu nabídnout je možnost předat Železnému jakoukoliv
informaci, o které se bude domnívat, že je pravdivá. Mohu také získat spousty informací
od pana Železného, protože jsou s panem Mossingerem blízce spřáteleni a já jsem přítel
pana Mossingera, takže mi pan Mossinger celou řadu věcí říká.

Klinkhammer: Musíte pochopit, že já za informace od Dr. Železného nebo pana
Mossingera nezaplatím.

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Jsem přípraven vyplatit významnou odměnu, pokud lidé, kteří se na této
transakci podíleli, budou trestně usvědčeni, zejména pokud budu moci prokázat, že se na
tom podílel Dr. Železný, protože škody už bylo napácháno dost. Jak říkáte, pásku už
předal vládě. Věděl jsem, že tuhle předal třicet dokumentů, a támhle zase padesát členům
vlády, a věděl jsem, že u řízení v Amsterdamu předložil tu pásku, ale oni ji odmítli
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přijmout, protože se jednalo o kradený materiál. Ve skutečnosti vlastně nařídili soudní
zabavení, což znamenalo, že tu pásku musel v daném okamžiku odevzdat. Ale domnívám
se, že mi těmito informacemi způsobil tu největší škodu, kterou mi mohl způsobit.

Teď potřebuji prokázat, že jde o člověka, s nímž mám tu čest, který neokrádá jenom mně,
ale je schopen okrást kohokoliv. Nemyslím si, že skutečnost, že mi říkáte „Jo, já se na
tom podílel, já jsem vymyslel, jak to udělat, a dělal jsem to pro Železného,“ mi příliš
pomůže. Protože i když budete svědčit u soudu a uvedete, že jste instrukce dostával od
Mossingera, protože, to je to, co si myslím, že mi říkáte, Mossinger řekne, že neví, kdo
jste, že vám žádné takové instrukce nedával a že neví, o čem vlastně mluvíte. Prostě to
popře a pak to bude Vaše slovo prosti slovu Železného a Mossingera. U soudu se nic
nestane, vás ztrapní a my budeme za hlupáky, že jsme vám věřili. Vím, že mezi vědět
něco a něco prokázat existuje velká propast, a to je právě to, co musím být schopen
udělat, totiž prokázat to. Nemohu se podílet na situaci, kdybych vás zaměstnal s cílem
získávat informace od Železného. To nechci. Nemohu to udělat, a neudělám to. Měli jsme
celou řadu příležitostí hrát tu hru způsobem, jakým ji hraje Dr. Železný, a vždycky jsme ji
odmítli, z principu.

Svědek: O to nejde. Dám vám informaci, kterou potřebujete, ale vy připravíte léčku, a já
pak budu moci prokázat, že se na tom podílel.

Klinkhammer: Vysvětlete mi, jak byste to udělal, protože já si nedokážu představit, jak by
se to dalo provést.

Svědek: Připravíte falešný e-mail, který bude obsahovat nevím co, třeba vaši novou
dohodu s CBS, nebo něco jiného, co je pro Železného důležité, ale nebude to pravda. Pak
mohu zajít za Železným, mluvit s ním o tom a pořídit záznam.

Klinkhammer: Myslíte jako nahrát?

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Copak nemá zařízení, které by odhalilo pořizování zvukových záznamů?

Svědek: Ne.

Klinkhammer: Ale v kanceláři v ČNTS takové zařízení měl. Vídával jsem na jeho stole
takové krabičky, malé detektory.

Svědek: Možná ve své běžné kanceláři, ale ne v Dlouhé. Má dům na rohu Dlouhé ulice,
nevím, jestli jste tam někdy byl.

Klinkhammer: Ne, nikdy jsem tam nebyl.

Svědek: Docela pěkné, má to být galerie, ale žádné detektory.

Kiernan: Ano. A vy tedy očekáváte, že kdybyste za ním zašel s takovou informací, že by
souhlasil s tím, že vám za ní zaplatí informace, a vy to nahrajete? Takhle nějak jste si to
představoval?
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Svědek: Ano. Vím, že pokud mu budu moci něco ukázat, něco fakt dobrého, můžu tam
zajít a ukázat mu, že jsem tom získal ze serveru CME, předám mu ty dokumenty a on mi
zaplatí, nebo přinejmenším o tom se mnou bude mluvit.

Klinkhammer: Ale v tom prvním případě o tom s vámi nemluvil.

Svědek: Ne.

Klinkhammer: A proč by o tom měl s vámi mluvit teď. Řekl jste, že mezi vámi a jím byl
pan Mossinger.

Svědek: Protože já vždycky můžu říct Mossingerovi, že si jsem vědom toho, že Železný
nezaplatí. On pak řekne, dobře, běž přímo za Železným. Vím, že to funguje.

Klinkhammer: Jakto, že to funguje?

Svědek: Protože kdykoliv jsem měl nějaký problém v komunikaci přes pana Mossingera,
řekl jsem mu, že to tak nechci, že chci přímý kontakt. Potom jsme zašli do jeho kanceláře
v Dlouhé a došlo ke kontaktu.

Klinkhammer: Takže vy jste o tom mluvil přímo se Železným?

Svědek: Ano, v jeho kanceláři. Mluvili jsme o tom, kdy budou peníze k dispozici,
a o takových věcech.

Klinkhammer: Ale ne o tom, jestli měly být ty peníze vyplacené?

Svědek: Ne.

Kiernan: Mluvil jste se Železným o částce, nebo to bylo něco, o čem se v jeho přítomnosti
nehovořilo?

Svědek: Mluvili jsme o penězích, o určité částce peněz, protože to byla pouhá část platby.

Klinkhammer: Kolik peněz vám zaplatili?

Svědek: Moc ne.

Klinkhammer: Co můžete ztratit, když mi řeknete, kolik jste dostal, když už jste mi řekl
všechno ostatní?

Svědek: V dolarech?

Klinkhammer: Nebo v korunách, umím si to přepočíst.

Svědek: Dva miliony korun.

Klinkhammer: To není moc. A dostal něco pan Mossinger?

Svědek: Já jsem vždy dostával peníze od pana Mossingera, a vím, že existuje příslib, že
pokud Železný u soudu vyhraje, Mossinger z toho dostane 5 %. Mluvíme o 700 mil.



14

korun. To znamená, že z toho připadne 35 milionů panu Mossingerovi a rozdělí se to
fifty-fifty.

Klinkhammer: 50 na 50? Mezi kým?

Svědek: Mezi mnou a Mossingerem. Ale na tom nezáleží, protože v okamžiku, kdy se
Mossinger nebo Železný dozví, že jsem tady byl, jsem mrtvý muž. Takže na tom nezáleží.

Klinkhammer: Není tady nikdo, kdo by to viděl. Proč jste to považoval za příhodnější zde
než v mé kanceláři v Londýně nebo ve Vídni.

Svědek: Protože vím, že tyto kanceláře jsou sledovány. Železný je sleduje.

Klinkhammer: Tyhle kanceláře?

Svědek: Ne, v Londýně a ve Vídni.

Klinkhammer: Ale nemyslíte si, že sleduje tuto kancelář.

Svědek: Vím, že ne.

Klinkhammer: Víte, že nesleduje tuhle kancelář. Když jsme si začali vyměňovat e-maily,
používal jste přezdívku, pseudonym, ne vaše vlastní jméno. Dneska jste použil jméno
Humper. Je to nějaká jiná …?

Svědek: Řekl jsem Abunga.

Klinkhammer: A oni mi řekli Humper. Řeknete mi vaše pravé jméno?

Svědek: Proč? Jsem si jist, že tady máte dost kamer, takže můžete inzerovat na České
televizi, aby mě policie našla.

Klinkhammer: To měla být moje další otázka. Víte, že vím, jak vypadáte a řekl jste mi
spoustu věcí.

Svědek: A máte také spoustu mých otisků prstů.

Klinkhammer: Proč si myslíte, že bych ty informace použil proti vám, a ne že s vámi
budu spolupracovat, abych přišel na kobylku Dr. Železnému.

Svědek: Protože nemám co ztratit?

Klinkhammer: Proč?

Svědek: Pokud ty informace použijete proti mě, nepomůžu vám. Žalujte mě, žádné peníze
z toho nevytlučete. Utratíte spoustu peněz za soudy, já taky. A co bude výsledkem? Nic
nedostanete.

Klinkhammer: Takže když jste sem dneska přišel, co jste očekával?

Svědek: Že vám řeknu pravdu, a vy že uděláte to, co musíte udělat.
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Klinkhammer: A řekl jste mi pravdu?

Svědek: Ano. Mohu prokázat, jak se to dělalo, takže to bude odpovídat průběžným
záznamům vašeho firewallu. A můžu vám říct, kde jsou ve vašem systému ona zadní
vrátka.

Klinkhammer: To mi pomůže prokázat, že jste se na tom podílel. Ale odtud cesta nevede
k Mossingerovi a od Mossingera k Železnému. Jak to prokáži?

Svědek: Byl jsem zaměstnancem AGC, takže když se podíváte na můj bankovní účet,
budete se snažit zjistit, jak je možné, že jsem dostával takové platby a ukládal takové
hotovosti na můj účet a zjistíte, že je tam celá řada úložek, které jsem udělal, když jsem
převzal hotovost a uložil ji na svůj bankovní účet. Zjistíte, že jsem tam ty peníze ukládal.
Zjistíte, že šéf-účetní AGC vyplatil nějaké zálohy v hotovosti. Zjistíte také, že došlo
k jednomu bankovnímu převodu mezi AGC a mým účtem. Byla to chyba, kterou udělali.
Udělali chybu a bankovním převodem mi zaslali 50 000 korun. Pokud nejsem
zaměstnancem AGC, je hned zřejmé, že není zcela v pořádku, že dostávám peníze od
společnosti v níž nepracuji, a nebo s kterou nemám smlouvu.

Klinkhammer: Udělal jsem chybu. Ptal jsem se na vaše pravé jméno, a vy jste se mě
zeptal, proč to chci vědět. Řekl jsem vám proč, ale vy jste mi pravé jméno neřekl.

Svědek: Dobře. Mé jméno je Jakub Oleksa.

Klinkhammer: Oleksa? Žijete v Praze? S čím odtud chcete dneska odjet? Se smlouvou, že
vám zaplatíme odměnu za vaše svědectví?

Svědek: Ne, neočekávám nic.

Klinkhammer: To je první z vašich odpovědí, které vůbec nerozumím.

Svědek: Ta jediná věc, kterou očekávám, je, že získáte více možností pro boj se
Železným.

Klinkhammer: Takže vy jste tady něco jako dobrý Samaritán?

Svědek: No, myslím, že pokud byste sem položil nějaké peníze, neřeknu ne, ale…

Klinkhammer: Ale, to není, co stálo ve vašem e-mailu.

Svědek: Ale teď jsem pochopil, že všechno, co chcete má být transparentní a já vám
nemohu poskytnout transparentní důkazy. Mohu vás přivést k Mossingerovi, a můžu vám
také pomoci nalézt spojení mezi Mossingerem a Železným, protože Železný koupil od
Mossingera auto. Scházejí se dvakrát, třikrát denně. Je to jedno, prostě často.

Klinkhammer: Řekl jsem mi, že máte strach o svůj život. Víte, kdyby vás Železný viděl
v mé kanceláři.

Svědek: Ano.

Klinkhammer: Jste dnes docela klidný a říkáte, že nic neočekáváte; něco mi tu nesedí.
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Svědek: Říkejte tomu sebevražda.

Klinkhammer: Ne. Myslím si, že jste chytřejší. Podstoupil jste velké riziko. Nevím jak
mám s vámi pokračovat. Prostě nevím, co chcete.

Svědek: Musím říci, že to není o penězích. Pokud nějaké peníze budou, fajn, bylo by to
hezké. Tohle je ale o fair play. Česky říkáme, že jedna ruka myje druhou.

Klinkhammer: Anglicky také říkáme, že jedna ruka myje druhou, ale nevím, co to úsloví
znamená v naší konverzaci. Řekl jste mi, že jste udělal něco pro Železného na základě
požadavků pana Mossingera. To může být trestný čin i ve vaší vlastní zemi.

Svědek: Ano, tím jsem si jist.

Klinkhammer: No, a vy tu sedíte, docela klidně, a říkáte mi o tom nějaké podrobnosti.

Svědek: Můžu vám říct, že jsem vám už řekl veškeré podrobnosti. Neřekl jsem vám, jak
se to dá udělat a co jsem ve skutečnosti udělal.

Klinkhammer: Ale nerozumím, že byste to měl udělat právě teď. Vzal jste od Železného
peníze, provedl jste to, zavázal jste se, udělal jste, co jste udělal bez ohledu na to, zda to
bylo v souladu se zákonem nebo nezákonné. Teď mi tyto informace sdělujete a říkáte, že
budete svědčit proti Vladimíru Železnému, že budete mít magnetofon a promluvíte s ním,
pokud se rozhodneme, že je to ta cesta, kterou chceme jít. Ale já nerozumím proč.
Potřeboval bych pochopit vaši motivaci, proč byste to měl dělat. Došlo mezi vámi
a Železným k nějakému sporu?

Svědek: Ne.

Klinkhammer: Došlo ke sporu mezi vámi a Mossingerem?

Svědek: Ne.

Klinkhammer: Snažíte se vyrovnat účty, nebo chcete pracovat pro obě strany?

Svědek: Jak jsem řekl, fair play. Protože váš systémový administrátor, pan Chambers,
nezáleží na tom, zda je tak hloupý nebo zda nezjistil, co mu v systému běží na pozadí,
nebo zda nepoznal, co se mu v systému po dva měsíce děje, možná déle, když já jsem mu
hacknul systém. Musíte znát pravdu, abyste mohli lépe bojovat.

Klinkhammer: Začal jste hackovat v říjnu, a hackoval jste až do března?

Svědek: Začal jsem hackovat v říjnu. Uspěl jsem za dva dny a pět nebo šest měsíců jsme
downloadovali veškerou výměnu informací v systému včetně finančních informací.

Klinkhammer: Když dovolíte, chtěl bych udělat tohle. Rád bych vás odvedl zpět a usadil
v loby na deset minut a zatím si promluvím s Johnem o tom, co by se dalo, nebo nedalo
dělat, tak abychom prostě mohli mluvit v soukromí. Souhlasíte s tím?

Svědek: Ano.
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Klinkhammer: Mohu vám nabídnout kávu nebo něco, zatímco budete čekat? Bude to tak
deset minut.

Svědek: Mohu si zakouřit?

Klinkhammer: V New York City je zakázáno kouřit, a když teď půjdete dolů,
bezpečnostní služba vás nepustí zpět. Takže vás budu muset poprosit, abyste počkal.

Kiernan: Nebude to dlouho trvat.

Svědek: Dobře.

(konec záznamu)


