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Vážený pán generálny prokurátor, 
 
Polícia Českej republiky vyšetrovala od roku 2001 tzv. tunelovanie 
Harvardských fondov. V roku 2006 bolo vznesené obvinenie voči Viktorovi 
Koženému a Borisovi Vostrému, ktorí boli neskôr odsúdení za trestný čin 
podvodu (prvostupňový rozsudok Mestského súdu v Prahe – sp. zn. 46 T 
17/2006 a rozsudok odvolacieho Vrchného súdu v Prahe - sp. zn. 6 To 
52/2011). 
 
Vo vyšetrovaní českej polície vystupoval v pozícii svedka aj slovenský 
štátny občan Juraj Široký. Ten podpisoval zmluvy za spoločnosť Zenko 
Trading. Uzavretie týchto zmlúv z roku 1995 bolo súčasťou čiastkových 
útokov, za ktoré bol Viktor Kožený odsúdený a bola nimi spôsobená škoda 
vo výške 252 678 195 Kč. 
 
Napriek tomu, že Slovenská republika mala vedomosť o tomto trestnom 
stíhaní a účasti slovenského občana na čiastkových útokoch obvinených, 
ktorého vypočúvala slovenská polícia pre účely v trestnom konaní v Českej 
republike, informácie o vyšetrovaní tzv. tunelovania Harvardských fondov 
boli široko medializované, slovenské orgány činné v trestnom konaní 
nezačali trestné stíhanie a podľa dostupných informácií ani nevykonali 
žiaden úkon vedúci k vyšetreniu veci. 
 
Vážený pán generálny prokurátor, vzhľadom na to, že Juraj Široký ako 
slovenský štátny občan podpísal šesť zmlúv, ktoré boli súčasťou 
vyšetrovania v Českej republike, a tieto zmluvy boli súčasťou konania, 
ktorými bola spôsobená škoda vyše štvrť miliardy českých korún, chceme 
Vás požiadať o vysvetlenie: 
 
Aliancia Fair-play 
Smrečianska 21 
811 05 Bratislava 

tel./fax: +421 220 739 919 
 

email: fairplay@fair-play.sk 
web:   www.fair-play.sk 

 

mailto:fairplay@fair-play.sk
http://www.fair-play.sk/


  
 ALIANCIA 

FAIR-PLAY 
 
 
 

1) Prečo orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu, že mali 
relevantné informácie, nezačali v tejto veci trestné stíhanie voči 
Jurajovi Širokému? 

2) Kto je zodpovedný za to, že sa táto vec na Slovensku 
nevyšetrovala? Najmä vo svetle toho, že českí páchatelia boli 
v Českej republike právoplatne odsúdení a účasť slovenského 
občana na skutku bola súdmi podrobne zdokumentovaná, zo strany 
slovenských orgánov činných v trestnom konaní sa nečinnosť javí 
ako závažné porušenie základných úloh a povinností.  

3) Preveruje alebo preverí prokuratúra toto možné zlyhanie a vyvodí 
z neho osobnú zodpovednosť? Aj to aj vzhľadom na skutočnosť, že 
spomínané trestné činy sú už premlčané.  

 
S pozdravom 
Zuzana Wienk 
 
programová riaditeľka, štatutár  
Aliancia Fair-play, o.z.  
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