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Byl v t˝mu tzv. Volckerovy
komise, která vyöet¯ila
korupci v programu OSN
„Ropa za potraviny“. Nedávno
p¯ednáöel v Praze v institutu
CEELI o finanËní kriminalitÏ.

TOMÁä NÃME»EK

LN Uû jste vyöet¯oval manipulace
na burze v Pákistánu, korupci
v Mali, finanËní toky muslim-
sk˝ch charit... Ale zdá se, ûe jste
nikdy nepracoval v postkomunis-
tick˝ch zemích. Berete jen p¯ípa-
dy z oblastí, kde se mluví anglic-
ky nebo francouzsky?

Bez znalosti místního jazyka se
nic rozluötit nedá. Bude v nÏm patr-
nÏ vÏtöina dokument˘, které hledá-
te, taky musíte mluvit s místními.

Já mluvím francouzsky, takûe
dostávám ËastÏji p¯ípady z franko-
fonních zemí v Africe nebo v jiho-
v˝chodní Asii. Kdeûto postkomu-
nistick˝ prostor... Ale vlastnÏ ano
– jednou. älo o praní öpinav˝ch pe-
nÏz v jedné bance v lotyöské Rize.
To byla ovöem souËást velké ame-
rické finanËní skupiny.

LN A kdyû narazíte na jazykovou
bariéru, co pak?

Velké nadnárodní spoleËnosti
mohou vyuûít své poboËky. Pro
menöí firmy, jako je ta moje, je nut-
né mít cosi, Ëemu kolegynÏ Helen
Garlicková z britského ú¯adu pro
potírání finanËní kriminality SFO
¯íká „síù lovc˘ korupce“. SvÏtová
síù lidí, kte¯í si vÏ¯í a navzájem se
respektují coby profesionálové.
V ní se obvykle vûdycky najde nÏk-
do, kdo zná p¯ísluön˝ místní jazyk.

LN Narazil jste v korupci na nÏja-
ké kulturní rozdíly? »lovÏk se na-
p¯íklad nem˘ûe zbavit dojmu, ûe
africká korupce je snáz odhalitel-
ná – je p¯ímoËará, ti lidé touûí na-
byt˝ majetek okázale p¯edvést.

TeÔ se nechci dotknout naöich
africk˝ch koleg˘, ale... No, je to
tak. Korupce v Africe je jednoduö-
öí, pachatelé si poËínají lehkomysl-
nÏji, podvodná schémata nejsou
tak d˘myslná jako v jin˝ch Ëás-
tech svÏta.

Existují jistÏ v˝jimky, t¯eba Ni-
gérie, ale v ménÏ bohat˝ch zemích
je i ménÏ d˘mysln˝ch podvod˘.

LNÿeknÏme, ûe jsem Ëesk˝ minis-
tr zahraniËí a najal jsem vás na
pátrání, jestli naöe humanitární
pomoc pro nemocnici v Zambii
skonËila tam, kde mÏla. Jak bys-
te na to öel?

Máme v˝hodu v tom, ûe p¯esnÏ
takov˝ch öet¯ení uû jsme dÏlali
spousty – pro SvÏtovou banku, Ev-
ropskou investiËní banku, SvÏtov˝
fond proti AIDS, tuberkulóze a ma-
lárii. VÏtöinou jde o granty, nÏkdy
o p˘jËky – i ty jsou ale Ëasto odpuö-
tÏny. Zkrátka „peníze zdarma“.

Pro vyöet¯ovatele je na tom dob-
ré, ûe dárcovská zemÏ nebo institu-
ce má vÏtöinou skuteËnÏ zájem zjis-
tit, kde peníze skonËily, a p¯imÏje
ke spolupráci i obdarovanou zemi.
Takûe zaËínáme u dárce – ten má
obvykle svého vlastního auditora –
a obvykle máme oprávnÏní se dívat
vöude, kam pot¯ebujeme. Kdyû ta-
kové oprávnÏní nedostanete, je to
známka problému.

OSN na to nebyla zvyklá
LN Váö nejslavnÏjöí p¯ípad bylo
rozkrytí korupce v programu
OSN na pomoc saddámovskému
Iráku – Ropa za potraviny. Jak
jste se dostal do t˝mu tzv. Volcke-
rovy vyöet¯ovací komise?

ZaËínal jsem kariéru v Pricewa-
terhouseCoopers. Jeden z öéf˘ si
mÏ vybral pro pátrání po „spících“
kontech obÏtí holokaustu ve öv˝car-
sk˝ch bankách. Trvalo to ¯adu let,
projekt ¯ídil b˝val˝ öéf americké
centrální banky Paul Volcker.
A kdyû pak v dubnu 2004 generál-
ní tajemník OSN Kofi Annan poûá-
dal Volckera, aby vedl vyöet¯ování
programu Ropa za potraviny, oslo-
vil lidi z d¯ívÏjöího t˝mu – i kdyû
jsme uû pracovali v jin˝ch firmách.

LNNa internetu se dají dodnes na-
jít interní dokumenty Volckero-

vy komise. Je z nich vidÏt arogan-
ce lidí z OSN: vyhroûovali, ûádali
speciální povolení, nahrávali si
vöechny v˝slechy...

Tak, tak. Lidé z OSN a jejích
agentur pracují ve vlastním uzav¯e-
ném svÏtÏ a nebyli zvyklí na vyöet-
¯ování zvnÏjöku, takûe r˘zn˝ch zá-
taras˘ zkouöeli klást celou ¯adu.

Jenûe Paul Volcker naötÏstí ve
své nekoneËné moudrosti p¯ijal za-
kázku jen pod podmínkou, ûe bude
mít „unfettered access“, neomeze-
n˝ p¯ístup. OSN má svá privilegia,
diplomatické imunity a vnit¯ní pra-
vidla, a kdyby je proti nám mohla
vyuûívat, vyöet¯ování by ölo prav-
dÏpodobnÏ doztracena.

Takto jsme mohli vysl˝chat ko-
hokoli kdykoli – vËetnÏ Kofiho An-
nana nebo jeho p¯edch˘dce Butru-
se Butruse-Ghálího.

LN Kdy p¯iöel ve vyöet¯ování prv-
ní velk˝ pr˘lom?

To byl asi ten dokument z Iráku:
seznam spoleËností, které vybral
Saddám Husajn coby kupce ropy
za zv˝hodnÏné ceny. Na seznamu
byla i jakási African Middle East

Petroleum Co. U ní bylo rukou p¯i-
psáno jméno – Benon Sevan.

LN Coû byl dlouholet˝ vysok˝ Ëi-
nitel OSN p˘vodem z Kypru, öéf
programu Ropa za potraviny.

P¯esnÏ tak. První velká stopa.

LN Ten seznam jste naöli? Nebo
vám ho dal nÏjak˝ IráËan?

»estné slovo, ûe si p¯esnÏ nepa-
matuji. P¯iöel s tím náö t˝m, kter˝
pátral v Iráku. Ale nenaöli to sami,
nÏkdo jim ho dal. Ne IráËan, ale
AmeriËan z vojenského kontingen-
tu, kter˝ ten fax naöel na iráckém
ministerstvu ropného pr˘myslu.

LN PozdÏji se rozkryla jeötÏ
spousta dalöích p¯íjemc˘: p¯ede-
vöím z ruského pr˘myslu a politi-
ky, ale také nÏkdejöí Saddámovi
obhájci – komunistické strany,
britsk˝ poslanec Galloway, b˝va-
l˝ francouzsk˝ ministr Pasqua...
To byl jeötÏ nÏjak˝ jin˝ seznam?

To uû byl jen dodatek pro lepöí
p¯edstavu, kdo stál za spoleËnost-
mi z toho prvotního seznamu.

Vöe, o Ëem mluvíme, se zatím
t˝ká ropy. Program mÏl ale jeötÏ
druhou Ëást: za peníze z jejího pro-
deje mohl Saddám˘v Irák nakupo-
vat potraviny a léky. I tady se plati-
ly úplatky v ob¯ím mÏ¯ítku.

LN Benon Sevan rezignoval den
p¯ed zve¯ejnÏním zprávy Volcke-
rovy komise. Co s ním bylo dál?

Vysl˝chali jsme ho opakovanÏ,
cítil blíûící se „útok na hradby“.
Takûe uprchl na Kypr, jeötÏ neû
proti nÏmu Spojené státy vznesly
oficiální obvinÏní. Tam je dodnes.
Kypr nemá s USA ûádnou dohodu
o vydávání sv˝ch obËan˘.

LN A ûádné vyöet¯ování se tam
proti nÏmu nevede?

Pokud vím, tak ne.

LN Jak˝ to byl pocit, kdyû jste p¯i
rozkr˝vání narazili na Koja An-

nana, syna generálního tajemní-
ka OSN?

Kojo Annan byl zajímavá Ëást
pátrání, ale trochu svedl pozornost
od hlavních zjiötÏní. Pracoval v in-
spekËní spoleËnosti Cotecna, kte-
rou si OSN najala pro dohled nad
zboûím v RopÏ za potraviny.
Kdyû bylo ve smlouvÏ napsáno,
ûe Saddám˘v Irák kupuje pÏt tun
pöenice od Austrálie, Cotecna
mÏla provÏ¯it, ûe pöenice opravdu
dorazila.

ZamÏstnali Koja Annana jako
„konzultanta“, coû pochopitelnÏ
budí otázky, proË zrovna jeho a zda
náhodou neölo o jasn˝ st¯et zájm˘.
Ale kdyû jste v tom kutal hloubÏji,
ukázalo se, ûe mu vypláceli relativ-
nÏ nízké Ëástky. Byly to tisíce dola-
r˘, ne statisíce ani miliony. Komise
nedospÏla k závÏru, ûe Kofi Annan
o tom vöem nutnÏ vÏdÏl.

LNPaul Volcker vydal první zprá-
vu do roka. Je to u tak velkého vy-
öet¯ování obvyklé?

Není. Paul Volcker se myslím
chyt¯e rozhodl pro pr˘bÏûné zprá-
vy, kter˝mi udrûoval zájem ve¯ej-
nosti.

Ale je také nutno ¯íct, ûe jsme
mÏli t˝m víc neû 80 lidí – vyöet¯o-
vatelé, audito¯i, úËetní, prokuráto-
¯i, soudci – a enormní rozpoËet. To
uû je pak obrovská vyöet¯ovací
síla. Ve dvaceti lidech bychom v˝-
sledky tak rychle nemÏli.

LN Zdá se, ûe jste nadlouho po-
h¯bili podobné projekty humani-
tární pomoci pro jak˝koli diktá-
torsk˝ reûim, protoûe se ukázaly
jako extrémnÏ koruptivní.

Moûná. Kdyû si proËtete celou
závÏreËnou zprávu Volckerovy ko-
mise, narazíte tam na pasáû o „661
Committee“ (v˝bor pro naplÚová-
ní rezoluce Rady bezpeËnosti OSN
Ë. 661 o sankcích proti Iráku –
pozn. red.). To byla instituce, která
dÏlala d˘leûitá rozhodnutí o RopÏ
za potraviny. Z peËlivého Ëtení

zprávy je myslím zjevné, ûe dob¯e
vÏdÏla o úplatcích. Dávno p¯edtím,
neû jsme p¯iöli my... Asi je t¯eba se
víc zajímat, co politici dÏlají.

Dává ten v˝daj smysl?
LN P¯ednáöel jste v Praze soud-
c˘m a vyöet¯ovatel˘m z rozvojo-
v˝ch zemích o d˘leûitosti detail˘
p¯i podobném vyöet¯ování. Máte
k tomu nÏjak˝ oblíben˝ p¯íklad?

Spousty. Forenzní auditor sku-
teËnÏ hledá jehlu v kupce sena.
Kde normální auditor narazí na pro-
blém za stovky tisíc dolar˘ a zmíní
se o nÏm v závÏreËné zprávÏ, tam
forenzní auditor zaËíná.

Dám vám p¯íklad z Ropy za po-
traviny. Sama OSN vydÏlávala na
¯ízení toho programu stovky milio-
n˘ dolar˘. Kdyû ale padl Bagdád,
vznikl problém: vöechny ropné
smlouvy byly psány na iráckou vlá-
du, a ta najednou neexistovala.
OSN se hekticky vrhla do p¯evede-
ní vöech smluvních vztah˘ na do-
Ëasnou pováleËnou správu (CPA,
Coalition Provisional Authority –
pozn. red.). To není jen tak, musíte
obvolat spousty firem. Stálo to

straöné peníze, více neû 175 milio-
n˘ dolar˘.

A teÔ ten detail. Vyûádali jsme
si z OSN údaje, kolik lidí se na té
akci podílelo a jak dlouho to trvalo.
Náklady nám vyöly na 120 milion˘
dolar˘. NÏkde poletovalo 55 milio-
n˘. Takûe jsme ¯ekli OSN: Myslí-
me si, ûe máte problém.

LN Co na to ¯íkali?
Uznali to a peníze zaËali vymá-

hat zpátky.
Byla to vedlejöí odboËka z hlav-

ního vyöet¯ování, ale je to ukázka,
jak forenzní auditor uvaûuje: Dává
ten v˝daj smysl?

LN Jaké d˘kazy máte rád? PÏkn˝
tuËn˝ harddisk, na kterém se po-
da¯ilo zrekonstruovat smazané
údaje, nebo radÏji vedete vyöet¯o-
vací v˝slechy?

Nejlepöí jsou samoz¯ejmÏ elek-
tronická média. Je zajímavé, ûe
lidé si i dnes dál píöí usvÏdËující
e-maily, textové zprávy. Já sám se
proto mimochodem snaûím pokud
moûno nepouûívat e-mail...

Pokud máte harddisk se statisíci
soubory a s dalöími statisíci, které
nÏkdo chtÏl vymazat, ale vám se je
poda¯ilo zrekonstruovat – ta druhá
skupina b˝vá typicky d˘leûitÏjöí.
Kdo dÏlá nÏco, co by nemÏl, snaûí
se vÏtöinou soubor smazat.

LN Jak data vytÏûujete?
Dneska se objevuje nÏjak˝ novÏ

vyvinut˝ nástroj kaûd˝ t˝den.
Jen se snaûím na p¯ednáökách

opakovat: Technologie je zásadní,
bez ní dnes svou práci nem˘ûeme
dÏlat. Ale vy jí musíte ¯íct, co má
hledat. Kdyû jen spoléháte na to, ûe
„nÏco“ najde za vás, nefunguje to.
A kupodivu lidé tuto chybu dÏlají.

Zápal je dobré znamení
LN AmeriËané mají rádi p¯íbÏhy
o úspÏchu, Evropané zkoumají
prohry. Jste nap˘l Francouz, tak-
ûe – jaké jste mÏl slavné prohry?

JasnÏ, jsou takové. Nemyslím
teÔ ty, o kter˝ch se nikdy nedozví-
me, protoûe jsme p¯i vyöet¯ování
nÏco p¯ehlédli, ale ty, o kter˝ch
vím Ëi tuöím.

V posledních patnácti letech
jsem asi polovinu zakázek dÏlal ve
Státech a polovinu v zahraniËí. Ne-
úspÏchy se t˝kaly takov˝ch p¯ípa-
d˘, o jak˝ch jste mluvil na zaËátku:
vyöet¯ování humanitární pomoci
v Africe, pokud jsme nemÏli ne-
omezen˝ p¯ístup ke vöemu.

Ale hodnÏ se to teÔ mÏní. R˘zné
rozvojové banky svÏta – Africká,
Asijská – se dohodly na spoleËném
postupu: pokud nÏkterá z nich dá
na Ëernou listinu úplatká¯skou fir-
mu, vylouËí ji i vöechny ostatní roz-
vojové banky. To je siln˝ nástroj.

LN Jak si vybíráte lidi do t˝mu?
Podle Ëeho poznáte talent?

Klasick˝ americk˝ model je ná-
bor mezi absolventy univerzit a je-
jich následná v˝chova ve firmÏ.

Pro mÏ je po pravdÏ ¯eËeno nej-
d˘leûitÏjöí d˘vÏra. Kdyû hledáme
partnery v »ínÏ, coû je v naöí bran-
ûi typicky problémová zemÏ, mu-
sím sv˝m protÏjök˘m vÏ¯it.

LN VidÏl jste nÏjak˝ talent p¯i t˝-
denním ökolení v Praze?

Líbí se mi, ûe se tak dali dohro-
mady lidé ze sedmi zemí – od Ar-
ménie po Bhútán – se ökoliteli ze
Spojen˝ch stát˘ a Evropy. Je to vy-
tvá¯ení sítÏ lovc˘ korupce.

Nemají zatím takové zdroje
a technologie. Ale cítil jsem tam
zápal. To je dobré znamení.

Korupce v Africe je

obvykle jednoduööí,

pachatelé si poËínají

lehkomyslnÏji,

podvodná schémata

nejsou tak d˘myslná

jako jinde. Ale najdou

se v˝jimky – t¯eba

Nigérie.

Pro vyöet¯ovatele

jsou samoz¯ejmÏ

nejlepöí elektronická

média. Lidé si i dnes

dál píöí usvÏdËující

e-maily, textové

zprávy. Sám se proto

snaûím pokud moûno

nepouûívat e-mail.

Pot¯ebujeme cosi jako „síù lovc˘ korupce“. Tedy celosvÏtovou síù lidí, kte¯í si vÏ¯í a uznávají se coby profesionálové. FOTO MAFRA – TOMÁä KRIST

éivotopis
Jean-Michel Ferat se narodil
v roce 1971 ve francouzsko-
-americké rodinÏ. Vystudoval
úËetnictví a obchod na univerzitÏ
v Marylandu. Pracoval jako auditor
v PricewaterhouseCoopers. Podílel
se na vyöet¯ování korupce v OSN
(program Ropa za potraviny), na
hledání kont z druhé svÏtové války
a na vyöet¯ování pádu WorldComu.
Dnes pracuje v Claro Group, vlády
si ho najímají na hloubkové audity.
Je ûenat˝, má syna a dceru (t¯etí
dítÏ se má narodit v Ëervenci).

ÿekli jsme OSN: Máte problém
ROZHOVOR S Jeanem-Michelem Feratem o vyöet¯ování programu Ropa za potraviny, jehle v kupce sena a smazan˝ch souborech


