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I. ZHRNUTIE

Koncom roku 2013 a do roku 2014 vypukli v ukrajinskom Kyjeve masové protesty, ktoré si vyžadovali integráciu 

do západných ekonomík a zastavenie systémovej korupcie, ktorá krajinu sužovala. Najmenej 82 ľudí bolo zabitých počas 

protestov, ktoré vyvrcholili 21. februára, keď ukrajinský prezident Viktor Janukovyč abdikoval útekom z krajiny. O necelé 

dva mesiace neskôr, v priebehu iba 28 dní, sa odohrali významné udalosti týkajúce sa Bidensovcov.

16. apríla 2014 sa viceprezident Biden stretol v Bielom dome s obchodným partnerom svojho syna 

Devonom Archerom. O päť dní neskôr navštívil Ukrajinu viceprezident Biden a onedlho bol v tlači označený za 

„verejnú tvár manipulácie administratívy s Ukrajinou“. Deň po svojej návšteve, 22. apríla, sa Archer pripojil k grémiu 

Burisma. O šesť dní neskôr, v apríli

28. britskí úradníci zaistili 23 miliónov dolárov z londýnskych bankových účtov majiteľa spoločnosti Burisma, Mykoly Zlochevského. O 

štrnásť dní neskôr, 12. mája, sa Hunter Biden pripojil k predstavenstvu Burisma a v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov boli 

Hunterovi Bidenovi a Devonovi Archerovi vyplatené milióny dolárov od skorumpovaného ukrajinského oligarchu za ich účasť v 

predstavenstve.

Protesty v Kyjeve z roku 2014 sa začali nazývať Revolúcia dôstojnosti - revolúcia proti korupcii na Ukrajine. 

Po tejto revolúcii boli ukrajinské politické osobnosti zúfalé z podpory USA. Zlochevskij by zaistil, aby si príslušní 

ukrajinskí úradníci boli dobre vedomí Hunterovho vymenovania do rady Burisma ako pákového efektu. Pozícia 

Huntera Bidena v predstavenstve vytvorila okamžitý potenciálny konflikt záujmov, ktorý by sa ukázal byť 

problematickým pre predstaviteľov USA aj Ukrajiny a ovplyvnil by vykonávanie ukrajinskej politiky.

Vyšetrovanie predsedov týkajúce sa možných konfliktov záujmov sa začalo v auguste 2019 listom predsedu 

Grassleye pre ministerstvo financií, ktorý sa týka potenciálnych konfliktov záujmov, pokiaľ ide o politiku Obamovej 

administratívy týkajúcej sa transakcie Henniges. 1

Počas Obamovej vlády Výbor pre zahraničné investície v Spojených štátoch (CFIUS) schválil transakciu, ktorá 

poskytla kontrolu nad Hennigesom, americkým výrobcom antivibračných technológií s vojenskými aplikáciami, 

čínskej vládnej leteckej spoločnosti a čínskej investícii. firma s vytvorenými väzbami na čínsku vládu. Jednou 

zo spoločností zapojených do transakcie Henniges bol miliardový súkromný investičný fond s názvom Bohai 

Harvest RST (BHR). Spoločnosť BHR vznikla v novembri 2013 zlúčením čínsko-vládou prepojenej firmy Bohai 

Capital so spoločnosťou Rosemont Seneca Partners. Rosemont Seneca založil v roku 2009 Hunter Biden, 

syn vtedajšieho viceprezidenta Joea Bidena, Chris Heinz, nevlastný syn bývalého ministra zahraničia Johna 

Kerryho a ďalší. 2

1 Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Finsku, Grassley vzbudzuje obavy týkajúce sa Obamovho schválenia spoločného predaja americkej technickej 

spoločnosti čínskej vláde a investičnej spoločnosti prepojenej s Biden, Kerry Families (15. augusta 2019), https://www.finance.senate.gov/chairmans -novinky / 

travicky-vzbudzuje-obavy-nad-obamou-admin-schvaleni-nas-technologickej-spolocnej spolocnosti-predaj-do-cinskej-vlady-a-investicna-firma-prepojena-na-biden-kerry-rodiny.

2 Peter Schweizer, V tienistej súkromnej akciovej spoločnosti, ktorú prevádzkujú Kerry a Biden's Kids, N EW Y. ORK P OST ( 15. marca 2018), 

https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/; Peter Schweizer, Problémový dôvod, prečo je Biden voči Číne taký 

mäkký, N EW Y. ORK P OST ( 11. mája 2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troublingreason-why-biden-is-so-soft-on-china/; Tom Llamas a kol., Biden Sidesteps Otázky 

týkajúce sa zahraničných obchodných vzťahov jeho syna, ale sľubuje etický prísľub, ABCN EWS ( 20. júna 2019), 

https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questionssons-foreign-business-dealings-promises/story?id=63820806 (vyhlásenie, že Hunter Biden bol riadiacim 

partnerom v spoločnosti Rosemont Seneca Partners .).
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Prístup k príslušným dokumentom a svedectvám neustále brzdili vyšetrovania trestných činov, konania 

o vznesení obvinenia, COVID-19 a niekoľko prípadov obštrukčného správania. Toto vyšetrovanie teda trvalo 

dlhšie, ako malo byť. Úsilie predsedov vždy vychádzalo z nášho presvedčenia, že verejnosť má právo vedieť o 

priestupkoch a konfliktoch záujmov, ku ktorým dochádza vo vláde, najmä o konfliktoch, ktoré vznikajú v 

dôsledku konania vládnych úradníkov. Jedná sa o vyšetrovanie dobrej vlády, ktoré sa opiera o dokumenty a 

svedectvá amerických agentúr a úradníkov, nie o ruskú dezinformačnú kampaň, ako nepravdivo uviedli naši 

demokratickí kolegovia.

Predsedovia v priebehu tohto vyšetrovania zistili, že Obamova administratíva vedela, že pozícia Huntera 

Bidena v predstavenstve Burismy je problematická a zasahuje do efektívneho vykonávania politiky vo vzťahu k 

Ukrajine. Toto vyšetrovanie navyše ukázalo, do akej miery úradníci Obamovej administratívy ignorovali do očí bijúce 

varovné signály, keď sa syn viceprezidenta pripojil k predstavenstvu spoločnosti vlastnenej skorumpovaným 

ukrajinským oligarchom. A ako bude diskutované v ďalších častiach, Hunter Biden nebol jediný Biden, ktorý 

inkasoval za viceprezidentstvo Joea Bidena.

Táto správa nielenže podrobne opisuje príklady rozsiahlych a zložitých finančných transakcií 

týkajúcich sa Bidensovcov, ale aj opisuje zmätok, ktorému čelia ďalší vládni úradníci USA, keď sa pokúšajú 

viesť a podporovať protikorupčné snahy Ukrajiny. Výbory budú naďalej hodnotiť informácie a dôkazy, keď budú 

k dispozícii.

Kľúčové poznatky

• Začiatkom roku 2015 bývalý úradujúci zástupca vedúceho misie na veľvyslanectve USA v Kyjeve na Ukrajine George 

Kent vyjadril znepokojenie pred predstaviteľmi kancelárie viceprezidenta Joea Bidena z vnímania konfliktu záujmov, 

pokiaľ ide o úlohu Huntera Bidena v predstavenstve Burismy. Kentove obavy neboli adresované a v septembri 2016 

zdôraznil v e-maile svojim kolegom: „ Ďalej bola prítomnosť Huntera Bidena v predstavenstve spoločnosti Burisma 

veľmi nepríjemná pre všetkých predstaviteľov USA presadzujúcich protikorupčnú agendu na Ukrajine. “

• V októbri 2015 vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničia Amos Hochstein vyjadril obavy z viceprezidenta 

Bidena, ako aj z Hunter Biden, že pozícia Hunter Biden v predstavenstve Burismy umožnila ruské 

dezinformačné úsilie a riskovala narušenie politiky USA na Ukrajine.

• Aj keď Kent veril, že úloha Huntera Bidena v predstavenstve Burismy bola nepríjemná

všetko Úradníci USA, ktorí presadzujú protikorupčnú agendu na Ukrajine, majú výbory iba dvoch jedincov - Kenta a 

bývalého osobitného vyslanca USA a koordinátora pre medzinárodné energetické záležitosti Amosa Hochsteina - ktorí 

vyjadrili znepokojenie nad viceprezidentom Joe Bidenom (Hochstein) alebo jeho zamestnancami ( Kent).

• Trápnosť pre úradníkov Obamovej administratívy pokračovala aj dlho po jeho prezidentovaní. Bývalý minister 

zahraničia John Kerry mal informácie o úlohe Huntera Bidena ďalej
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Predstavenstvo Burisma, ale keď sa ho na to pýtali na akcii radnice v Nashua, NH 8. decembra,

2019 Kerry nepravdivo povedala: „O ničom z toho som nevedela. Žiadne. Nie. “ Dôkazy o opaku sú podrobne 

uvedené v oddiele V.

• Bývalá námestníčka ministra pre európske a euroázijské záležitosti Victoria Nuland vypovedala, že 

konfrontácia s oligarchami vyšle na Ukrajinu protikorupčnú správu. Kent povedal výborom, že Zlochevskij 

bol „odporný oligarcha“. Avšak v decembri 2015 mu zamestnanci viceprezidenta Bidena namiesto 

dodržiavania amerických cieľov v konfrontácii s oligarchami odporučili, aby sa k Zlochevskému nevyjadril, a 

odporučili mu, aby povedal: „Nebudem sa menovať a obviňovať jednotlivcov.“

• Hunter Biden pracoval v predstavenstve Burismy (údajne v konzultáciách o správe a riadení spoločností a 

transparentnosti), keď Zlochevskij údajne vyplatil úplatok vo výške 7 miliónov dolárov úradníkom slúžiacim pod 

ukrajinským generálnym prokurátorom Vitalijom Yaremou na „uzavretie prípadu proti Zlochevskému“. Kent vypovedal, 

že k tomuto úplatku došlo v decembri 2014 (sedem mesiacov po tom, čo sa Hunter pripojil k rade Burisma), a potom, čo 

sa o ňom dozvedel, on a rezidentný právny poradca oznámili toto obvinenie FBI.

• Hunter Biden bol ochrancom americkej tajnej služby od 29. januára 2009 do 8. júla 2014. Deň pred svojou 

poslednou cestou ako chránený publikoval Time článok, v ktorom opisuje vystupňované lobistické úsilie Burismy 

voči americkým úradníkom a Hunterovu účasť v rade Burisma. Pred ukončením svojich ochranných podrobností 

získal Hunter Biden ochranu tajnej služby na cestách do viacerých zahraničných miest vrátane Moskvy, Pekingu, 

Dauhy, Paríža, Soulu, Manily, Tokia, Mexika, Milána, Florencie, Šanghaja, Ženevy, Londýna, Dublinu, Mníchova , 

Berlín, Bogota, Abú Zabí, Nairobi, Hongkong, Tchaj-pej, Buenos Aires, Kodaň, Johannesburg, Brusel, Madrid, 

Bombaj a jazero Como.

• Andrii Telizhenko, personifikácia demokratov ruských dezinformácií, sa stretla s predstaviteľmi Obamovej 

administratívy vrátane Elisabeth Zentos, členky Obamovej rady pre národnú bezpečnosť, najmenej 10-krát. 

Demokratická lobistická firma Blue Star Strategies uzavrela s Telizhenkom kontrakty v rokoch 2016 až 2017 a 

naďalej požadovala jeho pomoc až v lete 2019. Nedávny spravodajský článok podrobne uvádzal ďalšie 

rozsiahle kontakty medzi Telizhenkom a predstaviteľmi Obamovej administratívy.

• Okrem viac ako 4 miliónov dolárov, ktoré spoločnosť Burisma zaplatila za členstvo v predstavenstvách Hunter Biden a 

Archer, dostali Hunter Biden, jeho rodina a Archer milióny dolárov od cudzích štátnych príslušníkov so sporným 

pôvodom.

• Archer dostal 142 300 dolárov od kazašského Kengesa Rakiševa, údajne za auto, v ten istý deň sa 

viceprezident Joe Biden objavil u ukrajinského premiéra Arsemyho Yasenyuka a v Kyjeve sa obrátil na 

ukrajinských zákonodarcov ohľadom krokov Ruska na Kryme.

• Hunter Biden dostal bankovým prevodom 3,5 milióna dolárov od Eleny Baturiny, manželky bývalého moskovského 

starostu.
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• Hunter Biden si otvoril bankový účet u Gongwen Donga, aby financoval globálne výdavky v hodnote 100 000 dolárov s 

Jamesom Bidenom a Sara Bidenovou.

• Hunter Biden mal obchodné združenia s Ye Jianmingom, Gongwen Dongom a ďalšími čínskymi štátnymi 

príslušníkmi napojenými na komunistickú vládu a Ľudovú oslobodzovaciu armádu. Výsledkom týchto združení bol 

hotovostný tok miliónov dolárov.

• Hunter Biden platil nerezidentským ženám, ktoré boli štátnymi príslušníčkami Ruska alebo iných východoeurópskych krajín a 

ktoré sa zdajú byť spojené s „východoeurópskym krúžkom prostitúcie alebo obchodovania s ľuďmi“.
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II. ÚVOD

Senátny výbor pre vnútornú bezpečnosť a vládne veci (HSGAC) a senátny výbor pre financie 

uskutočnili toto vyšetrovanie možných konfliktov záujmov a zapojenia rodiny Bidenových do zahraničných 

obchodných spoločností, zatiaľ čo Joe Biden bol viceprezidentom, a to na základe obvinení, že Obama Politika 

ukrajinskej administratívy mohla byť ovplyvnená pozíciou Huntera Bidena v rade Burisma a to, že členovia 

rodiny sa mohli neoprávnene usilovať o prospech zo svojho vzťahu s viceprezidentom.

Prvý list týkajúci sa potenciálneho konfliktu záujmov zaslal predseda Grassley 14. augusta 2019 týkajúci sa 

transakcie spoločnosti Henniges. 3 To bola transakcia schválená Obamovým výborom pre zahraničné investície v 

Spojených štátoch (CFIUS), ktorá poskytla kontrolu nad Hennigesom, americkým výrobcom antivibračných technológií 

s vojenskými aplikáciami, čínskej vládnej leteckej spoločnosti a čínskej leteckej spoločnosti. investičná spoločnosť so 

zavedenými väzbami na komunistickú čínsku vládu. Jednou zo spoločností zapojených do transakcie Henniges bol 

miliardový súkromný investičný fond s názvom Bohai Harvest RST (BHR). Spoločnosť BHR bola údajne založená v 

novembri 2013 zlúčením čínskej vládnej spoločnosti Bohai Capital s americkou spoločnosťou Rosemont Seneca 

Partners. Spoločnosť Rosemont Seneca Partners údajne založili v roku 2009 Hunter Biden, syn vtedajšieho 

viceprezidenta Joea Bidena, Chris Heinz, nevlastný syn bývalého ministra zahraničia Johna Kerryho a ďalší. 4

Priame zapojenie Huntera Bidena a Heinza do akvizície spoločnosti Henniges čínskou vládou 

vytvára potenciálny konflikt záujmov. Obaja priamo súvisia s vyššími predstaviteľmi Obamovej administratívy. 

Ministerstvo zahraničia, potom pod vedením pána Kerryho, je tiež členom CFIUS a zohrávalo priamu úlohu 

pri rozhodovaní o schválení transakcie spoločnosti Henniges. Výskyt možného konfliktu záujmov bol v tomto 

prípade obzvlášť znepokojujúci vzhľadom na históriu investícií a spolupráce s čínskymi spoločnosťami 

Hunter Biden, vrátane najmenej jednej, ktorá zjavne predstavuje významné obavy z hľadiska národnej 

bezpečnosti. Táto história s Čínou predchádza a nasleduje po transakcii spoločnosti Henniges z roku 2015.

V roku 2019 priniesli nové zverejnené dokumenty, ktoré sa zverejnili na základe žiadostí zákona o slobode 

informácií (FOIA) a vyšetrovacích správ, novú pozornosť verejnosti a kontrolu

3 Pozri Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Finsku vzbudzuje Grassley obavy týkajúce sa schválenia Obamovým správcom

Spoločný predaj americkej technickej spoločnosti čínskej vláde a investičnej spoločnosti prepojenej s Biden, Kerry Families (15. augusta 2019), 

https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-raises-concerns-over-obama 

-admin-schválenie-našej-technologickej-spoločnosti-spoločný-predaj-do-čínskej-vlády-a-investičná-firma-prepojená-na-biden-kerry-rodiny.

4 Peter Schweizer, V tienistej súkromnej akciovej spoločnosti, ktorú prevádzkujú Kerry a Biden's Kids, N EW Y. ORK P OST ( 15. marca 2018), 

https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/; Peter Schweizer, Problémový dôvod, prečo je Biden voči Číne taký 

mäkký, N EW Y. ORK P OST ( 11. mája 2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troublingreason-why-biden-is-so-soft-on-china/; Tom Llamas a kol., Biden Sidesteps Otázky 

týkajúce sa zahraničných obchodných vzťahov jeho syna, ale sľubuje etický prísľub, ABCN EWS ( 20. júna 2019), 

https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questionssons-foreign-business-dealings-promises/story?id=63820806 (vyhlásenie, že Hunter Biden bol riadiacim 

partnerom v spoločnosti Rosemont Seneca Partners .).
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možné konflikty záujmov s ohľadom na politiku Ukrajiny v Obamovej administratíve. 5

Okrem toho spravodajstvo prinieslo otázky o možných konfliktoch záujmov v súvislosti s obchodnými rokovaniami 

spoločnosti Hunter Biden v Číne, na Ukrajine a v Rusku, zatiaľ čo Joe Biden pracoval ako viceprezident. 6 V súlade s 

tým 6. novembra 2019 predseda Grassley a predseda Johnson napísali ministerstvu list o možných konfliktoch 

záujmov v dôsledku postavenia Huntera Bidena v predstavenstve skorumpovanej ukrajinskej plynárenskej spoločnosti 

Burisma Holdings Limited, zatiaľ čo viceprezident Biden bol „Verejná tvár vybavovania správy Ukrajinou.“ 7

Vyšetrovanie výborov sa zameralo na zistenie, či sa Hunter Biden a Devon Archer snažili finančne ťažiť 

zo svojich vzťahov s vtedajším viceprezidentom Joe Bidenom, alebo či sa snažili ovplyvniť politiku USA na 

Ukrajine v mene spoločnosti Burisma. Výbory ďalej preskúmali a vyhodnotili, ako Obamova vláda postupuje v 

oblasti politiky Ukrajiny, aby určila, či sú politické rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny a Burismy nesprávne 

ovplyvnené zamestnanosťou a finančnými záujmami rodinných príslušníkov správy.

Napríklad po vstupe do rady Burisma Biden a Archer následne požiadali o stretnutia s vyššími úradníkmi ministerstva 

zahraničia, vrátane vtedajšieho ministra zahraničných vecí Johna Kerryho a vtedajšieho zástupcu ministra zahraničia Antonyho 

Blinkena. 8 Demokratická lobistická spoločnosť Blue Star Strategies, ktorá pracuje v mene spoločnosti Burisma, sa tiež odvolala na 

spojenie Huntera Bidena s Burismou a požiadala o stretnutie s vtedajšou štátnou tajomníčkou Catherine Novelli s cieľom 

prediskutovať znepokojujúce otázky týkajúce sa postavenia ministerstva zahraničia, že Burisma bola skorumpovaná spoločnosť. 9

V roku 2016 bol ukrajinský najvyšší prokurátor Viktor Shokin aktívne a neustále vyšetrovaný vo veci Burismy a jej 

majiteľa Mykoly Zlochevského. 10 V tom čase Archer a Hunter

5 Pozri Alana Goodman, Syn Johna Kerryho prerušil obchodné vzťahy s Hunterom Bidenom kvôli ukrajinskej ropnej dohode, T ON Ž ASHINGTON

E XAMINER ( 27. augusta 2019), https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-business-ties-with-hunter-bidenover-ukrainian-oil-deal; pozri tiež John 

Solomon, Tieto kedysi tajné poznámky spochybňujú príbeh Ukrajiny Joea Bidena, T ON H MNO

(26. septembra 2019), https://thehill.com/opinion/campaign/463307-solomon-these-once-secret-memos-cast-doubt-on-joe-bidensukraine-story; Jessica Donati, Spoločnosť, ktorú 

najala ukrajinská burizma, sa pokúsila využiť nástroj Hunter Biden ako páku, ukazujú dokumenty, T ON

Ž VŠETKY S TREET J OURNÁL ( 5. novembra 2019), 

https://www.wsj.com/articles/firm-hired-by-ukraines-burisma-tried-to-use-hunter-bidenas-leverage-documents-show-11573009615.

6 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign; Joseph Simonson,

Hunter Biden zorganizoval stretnutie medzi otcom a čínskym obchodným partnerom počas návštevy viceprezidenta: Správa, T ON

Ž ASHINGTON E XAMINER ( 1. júla 2019), https://www.washingtonexaminer.com/news/hunter-biden-arrangement-of-fathersmeeting-with-chinese-business-partner-draws-scrutiny; Ben 

Schreckinger, Biden Inc., P OLITICO ( 2. augusta 2019), https://www.politico.com/magazine/story/2019/08/02/joe-biden-investigation-hunter-brother-hedge-fund-money-2020-campaign-

227407.

7 Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. o Fin., Johnson, Grassley Výzva, aby ministerstvo zahraničia vydalo dokumenty o Hunterovi 

Bidenovi a Burismovi (7. novembra 2019), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/johnsongrassley-call-state 

-oddelenie-vydanie-dokumenty-lovec-biden-a-burizma.

8 E-maily medzi zamestnancami Hunter Biden a USA Dep't of St. (máj 2015) (v evidencii Comms.), E-maily medzi zamestnancami US Dep't of St. (2. marca 

2016) (v evidencii Comms.).

9 John Solomon, Ukrajinská plynárenská spoločnosť Hunter Biden tlačila na Obamovu administratívu, aby ukončila obvinenia z korupcie, ukazujú správy,

(4. novembra 2019), 

https://johnsolomonreports.com/hunter-bidens-ukraine-gas-firm-pressed-obama-administration-to-endcorruption-allegations-memos-show/.

10 Kenneth P. Vogel a Iuliia Mendel, Biden čelí otázkam konfliktu záujmov, ktoré presadzujú Trumpovi spojenci,

T ON N EW Y. ORK T IMES ( 1. mája 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Oleg Sukhov,
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Biden naďalej pôsobil v predstavenstve spoločnosti Burisma. Podľa správ, vtedajší viceprezident Biden „hrozil 

zadržaním záruk na pôžičky USA v hodnote 1 miliardy dolárov, ak vodcovia Ukrajiny [Šokina] neodvolajú“. 11 Po tejto 

hrozbe ukrajinský parlament prepustil Shokina.

V rámci rozsahu tohto vyšetrovania výbory požadovali príslušné záznamy Obamovej administratívy od niekoľkých 

agentúr federálnej vlády USA a uskutočnili rozhovory so súčasnými aj bývalými predstaviteľmi vlády USA so skutočnými 

vedomosťami o tom, ako politika Obamovej vlády na Ukrajine postupuje Obamovou administratívou. Výbory zaslali žiadosti o 

informácie ministerstvu zahraničia, správy národných archívov a záznamov (NARA), ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu 

úradu pre vyšetrovanie (FBI), americkej tajnej službe, ministerstvu financií a americkej demokratickej poradenskej spoločnosti 

Blue Star. Stratégie. 12 Preto je toto vyšetrovanie založené na záznamoch federálnej vlády Obamovej administratívy a 

záznamoch z loby demokratického obchodu Blue Star Strategies.

Uznesenie Senátu 70 dáva HSGAC výslovné oprávnenie „študovať alebo vyšetrovať ... efektívnosť a 

hospodárnosť operácií všetkých vládnych zložiek, vrátane možných

Mocní podozriví unikajú spravodlivosti na hodinách Lutsenko, K YIV P OST ( 13. apríla 2018), 

https://www.kyivpost.com/ukrainepolitics/powerful-suspects-escape-justice-lutsenkos-watch.html?cn-reloaded=1.

11 Kenneth P. Vogel a Iuliia Mendel, Biden čelí otázkam konfliktu záujmov, ktoré presadzujú Trumpovi spojenci,

T ON N EW Y. ORK T IMES ( 1. mája 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Glen Kessler,

Oprava chyby v médiách: zúčtovanie Bidenu na Ukrajine bolo v decembri 2015, T ON Ž ASHINGTON P OST ( 2. októbra 2019), 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/02/correcting-media-error-bidens-ukraine-showdown-was-december/ (Ďalšia správa naznačuje, že viceprezident 

Biden urobil táto hrozba koncom roka 2015); Tim Hains, FLASHBACK, 2018: Joe Biden sa chváli na stretnutí CFR o zadržiavaní pomoci Ukrajine s cieľom vynútiť 

prepustenie prokurátora, R EAL C. UČIŤ SA P OLITIKA ( 27. september

2019),

https://www.realclearpolitics.com/video/2019/09/27/flashback_2018_joe_biden_brags_at_cfr_meeting_about_withholding_aid_t 

o_ukraine_to_force_firing_of_prosecutor.html. (Joe Biden bol zaznamenaný počas vystúpenia v Rade pre zahraničné vzťahy v januári 2018 a chválil sa 

hrozbou zadržania vojenskej pomoci Ukrajine v snahe prinútiť ukrajinskú vládu prepustiť generálneho prokurátora Viktora Šokina. Joe Biden je zaznamenaný 

tým, že sa chváli k jeho hrozbe zadržania pomoci „[mrchy syn mrchy. [Viktor Shokin] bol vyhodený.“).

12 List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. na Homeland Se. and Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Fin., na americké 

oddelenie sv. (6. novembra 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-1106%20RHJ,%20CEG%20to%20Sec .% 20Pompeo% 20re% 

20Burisma% 20Inquiry.pdf ; List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. na Fin., 

do USA, nie len. (27. septembra 2019), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2019-09-

27% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20DOJ% 20% 28Ukrajina% 20DNC% 29.pdf; List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff. 

a predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Fin., americkému úradu pre archívy a záznamy Nat'l (21. novembra 2019), 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-

21% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Archivista% 20Ferriero% 20re% 20Records% 20Request.pdf; List predsedu Rona Johnsona,

S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. na Fin., do USA, nie len. a Fed. Úrad pre vyšetrovanie (22. 

novembra 2019), 

https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-1122%20CEG%20RHJ%20to%20DOJ%20FBI%20%28Chalupa%20Records % 

29.pdf; List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. o Fin., Blue Star 

Strategies (3. decembra 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-12-

3% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Blue% 20Star% 20Strategies% 20re% 20Burisma.pdf; List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and 

Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Fin. na tajnú službu USA. (Február

5, 2020), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-02-

05% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20Secret% 20Service% 20% 28Biden% 20Cest% 29.pdf; List predsedu Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and 

Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. na Fin., do USA Dep't of St. (apr.

30, 2020), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-0430%20RHJ%20CEG%20to%20State%20(Ukraine%20Follow%20Up).pdf ; List predsedu 

Rona Johnsona, S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff. a predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Fin., USA Dep't of St. (6. novembra 2020), 

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-

06% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Sec.% 20Pompeo% 20re% 20Burisma% 20Inquiry.pdf .
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existencia ... korupcie alebo neetických praktík ... [a] konfliktu záujmov. “ 13 Výbor pre financie má rozsiahlu 

jurisdikciu nad vládou Spojených štátov a konkrétne nad ministerstvom financií a sieťou na presadzovanie 

finančných trestných činov (FinCEN), ktorá zahŕňa jurisdikciu dohľadu nad potenciálnymi finančnými zločinmi. 14

13 S. Res. 70, 116. Cong. o 30 (2018), https://www.congress.gov/116/bills/sres70/BILLS-116sres70ats.pdf.

14 Pozri USS Comm. o Fin., jurisdikcia, https://www.finance.senate.gov/about/jurisdiction.
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III. KONFLIKT ZÁUJMOV

Federálne nariadenie zakazuje zamestnancom federálnej vlády „využívať [verejné] úrady na [] 

súkromný zisk ... alebo na súkromný zisk ... príbuzných.“ 15 Toto nariadenie sa tiež snaží „zabezpečiť, aby výkon 

[] úradných povinností nespôsobil zdanie použitia verejnej funkcie na súkromný zisk alebo zvýhodnenie [.]“ “ 16 Toto 

nariadenie sa však nevzťahuje na prezidenta alebo viceprezidenta. 17

Ostatné federálne nariadenia vyžadujú iba „zváženie“ možného konfliktu záujmov. „Ak 

zamestnanec… vie, že osoba, s ktorou má uzavretý vzťah [napr.], Je alebo predstavuje stranu [konkrétnej 

záležitosti týkajúcej sa konkrétnych strán], a kde zamestnanec zistí, že okolnosti by spôsobili, že rozumná 

osoba má vedomosti z relevantných skutočností spochybňujúcich jeho nestrannosť vo veci, zamestnanec by 

sa nemal na veci podieľať, pokiaľ o tom neinformoval [určeného nadriadeného] a nedostal povolenie [.] “ 18

Podľa Úradu pre etiku vlády (OGE) tieto pravidlá a nariadenia pomáhajú zabezpečiť, aby federálni zamestnanci 

„plnili [] svoju zodpovednosť usilovať sa o to, aby konali neustále v záujme verejnosti a aby sa vyhli strate nestrannosti alebo 

zdaniu straty nestrannosti pri výkone svojej funkcie. ich úradných povinností. “ 19 V kontexte zahraničnej politiky USA 

stanovuje Príručka pre zahraničné veci (FAM) politiku a postupy pre zamestnancov ministerstva zahraničia pracujúcich v 

zahraničí. FAM obsahuje etické predpisy, ktoré zohľadňujú zahraničnopolitické hľadiská a zmluvy a zákonné povinnosti. 20 Konkrétne, 

keď je občanom USA zamestnanec ministerstva zahraničia 21

slúži v zahraničí a podlieha oprávneniu vedúceho misie v tejto krajine, rodinným príslušníkom zamestnanca môže byť 

zakázané zamestnanie alebo iná vonkajšia činnosť v ktorejkoľvek cudzej krajine, ak vedúci misie v tejto krajine 

rozhodne, že by to mohlo poškodiť záujmy Spojených štátov. . 22 FAM tiež vyžaduje, aby zamestnanci upozornili 

príslušného úradníka na každé porušenie FAM alebo akýchkoľvek iných platných predpisov. 23

Aj keď je právomoc OGE vyšetrovať a odporúčať riešenia problémov konfliktu záujmov väčšine 

zamestnancov, Kongres nerozšíril túto právomoc na prezidenta a viceprezidenta v štatúte OGE. To 

neznamená, že neexistuje nijaká autorita na vyvodenie zodpovednosti prezidenta a viceprezidenta za otázky 

konfliktu záujmov; skôr to ukazuje, že zodpovednosť za zodpovednosť prezidenta a viceprezidenta za 

konanie, ktoré vedie ku konfliktu záujmov, spočíva inde, konkrétne na kongrese a americkom ľude.

15 5 CFR § 2635,702.

16 Id. v § 2635,702 písm. d).

17 Id. v § 2635.102.

18 Id. v § 2635,502.

19 Analýza a riešenie konfliktov, Úrad pre etiku vlád, https://www.oge.gov/web/oge.nsf/ethicsofficials_conflict-resolution.

20 3 FAM 4121.3.

21 Pravidlá FAM uvedené v tejto časti sa vzťahujú na zamestnancov zahraničnej služby, štátnych príslušníkov zahraničnej služby a zamestnancov štátnej služby. 3 FAM 4123,2-2; 3 FAM 4125.

22 3 FAM 4125.

23 3 FAM 4139,13.
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V niektorých prípadoch, ako je napríklad samoobsluha, je poškodenie zrejmé. V iných prípadoch môže byť 

škoda - strata alebo zjavná strata nestrannosti - menej konkrétna, ale jej účinok je stále rovnaký. 24 Keď sa spochybní 

nestrannosť osôb s rozhodovacími právomocami, má to mrazivý vplyv na dôveryhodnosť ich rozhodovacieho procesu a 

konečného rozhodnutia. To by zasa mohlo narušiť účinnosť politiky USA. Aj keď tieto dôsledky môže byť niekedy ťažké 

zmerať alebo kvantifikovať, určite majú účinok, inak by bolo dosť málo dôvodov na ich prvostupňovú reguláciu. V 

súvislosti so zahraničnými záležitosťami, pretože na týchto jemnostiach záleží, poskytuje FAM vedúcemu misie 

diskrečnú právomoc vykonať tieto posúdenia.

24 Zdá sa, že Snemovňa reprezentantov si myslí, že na týchto otázkach záleží. Parlamentný výbor vyšetruje prezidenta Trumpa a jeho rodinu pre 

„nezverejnené konflikty záujmov, ktoré môžu narušiť schopnosť [prezidenta] robiť nestranné politické rozhodnutia“. Trump v. Mazars, 140 S. Ct. 2019 (9. júla 

2020) (Cituje rep. Eliáš Cummings, predseda Výboru pre dohľad nad domom.).
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IV. KANCELÁRIA A ŠTÁTNE ODDELENIA ÚRADU PREDSEDU SI BOLI VEDOMÍ ALE 

NEPRIATEĽNÝCH OBÁV TÝKAJÚCICH SA ÚLOHY HUNTER BIDEN V RADE BURISMA.

a. Úvod

Začiatkom roku 2015 vyšší úradník ministerstva zahraničia George Kent vyjadril znepokojenie pred 

zamestnancami v kancelárii viceprezidenta z úlohy Huntera Bidena v predstavenstve Burismy. Kent vypovedal, že z 

kancelárie viceprezidenta nikdy nič nepočul, a hoci Kent avizoval, že Hunter Biden by mal odstúpiť z rady Burismy, 

aby zabránil vnímaniu možného konfliktu záujmov, jeho odporúčanie nebolo dodržané.

Úloha Huntera Bidena v predstavenstve Burismy bola naďalej problémom, ktorý museli úradníci ministerstva 

zahraničia zvládnuť pri vykonávaní politiky USA / Ukrajina. Viac ako rok potom, čo Kent oznámil svoje obavy zamestnancom 

viceprezidenta, napísal svojim nadriadeným, že úloha Huntera Bidena v predstavenstve Burismy je „veľmi nepríjemná“ pre 

tých, ktorí sú v prvej línii a dennodenne presadzujú protikorupčné snahy na Ukrajine. 25 Kent vypovedal, že cíti potrebu 

„pripraviť všetkých na„ čo je-izmus “, pretože presadzujeme to, čo je správne ... a musíme byť pripravení na ľudí, ktorí sú 

kritikmi, sú odporcami, aby povedali:„ No , čo takto? A čo Hunter Biden? '“ 26

Kent v skutočnosti ďalej dosvedčil, že „by odporučil každému Američanovi, aby sa nedostal do predstavenstva Zlochevského 

spoločnosti.“ 27 Výbory sú si tiež vedomé najmenej jedného ďalšieho vyššieho úradníka ministerstva zahraničia Amosa 

Hochsteina, ktorý priamo podpredsedovi Bidenovi vyjadril obavy z možného konfliktu záujmov týkajúcich sa úlohy Huntera Bidena 

v správnej rade Burismy. 28

Hoci Hochstein odmietol svedčiť o podstate svojho rozhovoru s viceprezidentom Bidenom, 29 New Yorker 

uviedol, že Hochstein „nešiel tak ďaleko, že by odporučil Hunterovi opustiť hraciu plochu.“ 30 Výbory zistili, že 

ani kancelária viceprezidenta, ani ministerstvo zahraničia nikdy na základe týchto sťažností neurobili nijaké 

kroky.

b. Vo februári 2015 vyjadril Kent obavy z vnímania konfliktu záujmov, pokiaľ ide o úlohu Huntera Bidena v 

predstavenstve spoločnosti Burisma.

Podľa Kenta sa začiatkom roku 2015, keď bol ešte úradujúcim zástupcom vedúceho misie na veľvyslanectve USA 

v Kyjeve, dozvedel, že Hunter Biden je členom predstavenstva Burisma. 31 Kent uviedol: „Až potom som vo februári 2015 na 

brífingu s zamestnancami národnej bezpečnosti v kancelárii viceprezidenta o ďalších záležitostiach vyjadril obavy, že 

postavenie Huntera Bidena ako člena predstavenstva by mohlo vytvoriť konfliktu záujmov. “ 32 Kent pokračoval:

25 Prepis rozhovoru na 224, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor s Georgom Kentom (24. júla 2020). [Ďalej 

svedectvo Georga Kenta].

26 George Kent Svedectvo o 221.

27 George Kent Svedectvo o 110.

28 Prepis rozhovoru z čísla 98, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor s Victoriou Nulandovou (3. septembra 2020). 

[Ďalej Victoria Nuland svedectvo].

29 Amos Hochstein Svedectvo v 52-58.

30 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, New Yorker (1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

31 George Kent Svedectvo o 16.

32 George Kent Svedectvo o 16.
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Povedal som, že som sa dozvedel, že Hunter Biden bol menovaný do predstavenstva 

tejto spoločnosti, že som práve vyjadril obavy USA z majiteľa spoločnosti, ktorý bol 

podľa nás zapojený do prania špinavých peňazí. … [ Záverom bolo, že som povedal, 

že si myslím, že to vytvára vnímanie potenciálneho konfliktu záujmov vzhľadom 

na úlohu viceprezidenta Bidena a jeho veľmi silnú obhajobu protikorupčných 

opatrení a že som si myslel, že niekto musí hovoriť s Hunterom Bidenom, a mal 

by [odstúpiť] z predstavenstva spoločnosti Burisma. 33

Keď sa výbory pýtali Kenta, s kým hovoril v kancelárii viceprezidenta Bidena, uviedol: „Úprimne, 

nepamätám si. Nepamätám si, s kým som hovoril. “ 34 Povedal Kent

výbory, ktoré po vyjadrení tejto obavy nikdy nič nepočuli z kancelárie podpredsedu. 35

c. Spojenie Huntera Bidena s Burismou bolo naďalej „nepríjemným“ konfliktom záujmov, ktorý museli úradníci 

ministerstva zahraničia zvládnuť.

Spojenie Huntera Bidena s Burismou sa objavilo v mnohých záznamoch ministerstva zahraničia, najmä keď 

predstavitelia štátu diskutovali o spoločnosti, jej majiteľovi a protikorupčných snahách na Ukrajine. Podľa záznamov 

skontrolovaných výbormi sa v roku 2016 Kent zmienil o Hunterovi Bidenovi, keď diskutoval o burizme so svojimi kolegami. 

Kent povedal výborom:

Pre mňa to všetkých pripravuje na „čo o-izme“ pretože presadzujeme to, čo 

je správne, a robíme to, čo je správne, a musíme byť pripravení na to, že ľudia, 

ktorí sú kritikmi, sú odporcami, povedia: „No a čo? A čo Hunter Biden? “

Takže, ako som dosvedčil, nebol čas, že americká vláda, americké 

veľvyslanectvo niekedy rozhodli o Zlochevskom alebo Burismovi, kde sme vzali 

do úvahy prítomnosť súkromného občana v predstavenstve. Rozhodli sme o 

veci samej. Ale iní by si mohli myslieť opak. A tak sme si pri správnom 

rozhodovaní museli všetci uvedomiť, s čím máme do činenia. 36

Nie je jasné, do akej miery ovplyvnila úloha Huntera Bidena v predstavenstve spoločnosti Burisma politiku 

USA voči Ukrajine. Zo záznamov však vyplýva, že úradníci ministerstva zahraničia, najmä samotný Kent, 

pravidelne zvažovali, ako môže spojenie Hunter Biden s Burismou ovplyvniť výkon americkej politiky. Okrem toho, 

ako už bolo opísané, to zahŕňalo aj reakciu na ruských aktérov, ktorí sa pokúšali zneužiť pozíciu Hunter Biden

33 George Kent Svedectvo 128-29 (zvýraznenie doplnené); pozri tiež George Kent Svedectvo o 110.

34 George Kent Svedectvo o 128.

35 George Kent Svedectvo o 226.

36 George Kent Svedectvo pri 221 (zvýraznenie doplnené).
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Rada spoločnosti Burisma vloží klin medzi Ukrajinu a USA v snahe narušiť politiku USA voči Ukrajine.

Napríklad Kent nadviazal spojenie Hunter Biden s Burismou počas viacerých diskusií o e-mailoch týkajúcich 

sa Programu komunálnej energetickej reformy (MERP). 37 V týchto e-mailoch sa Kent pýtal svojich kolegov: „[ Ahoj, 

tradične sme liečili / angažovali burizmu,

vzhľadom na Zlochevského spojenie, ale tiež možno zapojenie USA nad rámec Hunter Biden? “ 38

V ďalšom e-mailovom reťazci Kent tiež poukázal na to, že „[ Zlochevsky] dal Huntera Bidena na palubu jeho 

Burismy Energetická spoločnosť. “ 39 Keď sa pýtali, do akej miery úradníci ministerstva zahraničia skúmali minulosť 

Burismy, aby sa zistilo, či majú byť v asociácii so spoločnosťou, pýtal sa Kent svojich kolegov, či bola pred 

partnerstvom medzi MERP a Burisma vykonaná „náležitá starostlivosť“ poznajte svojho partnera ”. ustanovený. 40 Kent 

teda

opísal staré spravodajské príbehy týkajúce sa spoločnosti: „Zlochevskij ako skorumpovaný herec bol príbehom z roku 

2014 [a] jeho kontrolou Burizmy a veľmi lepkavá bránka spojenia Hunter Biden na doske Burisma koloval v roku 

2015. “ 41 V rámci toho istého e-mailového reťazca sa Kent opýtal svojich kolegov, či vláda USA pokračuje v asociácii s 

Burismou:

[W] ould we could a article on the front page of the Washington Post (and in this case, Kyiv 

Post, and on FB pages of Sergiy Leshchenko and Mustafa Nayyem) komentovanie tohto 

verejno-súkromného partnerstva s Burismou, spojenia s Hunterom Bidenom a spojenia 

so Zlochevským, kto takmer určite vyplatil PGO v decembri 2014 (nechal som mi povedať 

vtedajšieho prvého zástupcu PG Danylenka, že úplatok predstavoval 7 miliónov dolárov), aby 

bol prípad proti nemu uzavretý a jeho zmrazený majetok v hodnote 23 miliónov dolárov v 

Spojenom kráľovstve? 42

37 Kent povedal výboru, že v tejto súvislosti spomenul meno Huntera Bidena, pretože veril, že „všetci vládni úradníci USA si musia byť vedomí všetkých faktorov, 

ktoré sú súčasťou problému“. George Kent Svedectvo o 113. Na otázku, prečo Kent nezvýšil mená ďalších jednotlivcov v predstavenstve spoločnosti Burisma, 

odpovedal: „Jediný Američan, o ktorom som si bol vedomý, že bol v predstavenstve [v auguste 2016], bol Hunter Biden.“ George Kent Svedectvo o 114. MERP 

bol program financovaný Agentúrou Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID). Podľa dokumentov ministerstva zahraničia MERP a Burisma uzavreli 

Memorandum o porozumení 13. októbra 2014. E-mail od Redacted, US Dep't of St., Georgeovi Kentovi a spol.,

US Dep't of St. (12. augusta 2016, 16:47:00), [STATE-2019-18-0000357] (priloženie Memoranda o porozumení medzi Dohodou o obchode a obchode na Ukrajine a 

Burisma Holdings Limited (13. októbra 2014) ), [ŠTÁT-2019-18-0000361-364]). Kent to dosvedčil: „v

V roku 2015 bol týmto realizátorom programu udelený súbor ocenení, ktoré boli financované z programu Burisma. Chystali ďalší súbor ocenení, druhý 

súbor ocenení v polovici septembra [. . . .] Vytiahli sme zástrčku a nebolo sekundy. “ George Kent Svedectvo o 124. USAID „v septembri 2016 ukončila 

svoju spoluprácu [MERP] s Burismou“. E-mail od Redacted,

US Dep't of St., George Kent, US Dep't of St. (6. decembra 2016, 00:18:23-0500), [STATE-2019-18-0001205] (priložený zoznam s inštruktážou: 

Ambassador Stretnutie Yovanovitch s Karen Tramontano, Blue Star Strategies [STATE-2019-180001207]).

38 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Jeffrey Cole a kol., US Dep't of St. (13. augusta 2016, 15:26) [STATE-201918-0000377-378].

39 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., John Herbst, Atlantic Council, a William Taylor, US Inst. mieru (aug.

29, 2016, 11:23 AM) [STATE-2019-18-0000365-368] (zvýraznenie doplnené).

40 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., zástupcovi Mission Dir., Veľvyslanectvo USA v Kyjeve a spol. (31. augusta 2016, 21:55) [State2019-18-0000398-399].

41 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., zástupcovi Mission Dir., Veľvyslanectvo USA v Kyjeve a spol. (31. augusta 2016, 21:55) [State2019-18-0000398-399] (zvýraznenie 

doplnené).

42 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., zástupcovi Mission Dir., Veľvyslanectvo USA v Kyjeve a spol. (31. augusta 2016, 21:55) [State2019-18-0000398-399] (zvýraznenie 

doplnené).
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Takže aj keď celkový čas, ktorý úradníci ministerstva zahraničia venovali účtovníctvu spojenia Huntera 

Bidena s Burismou, nie je jasný, záznamy ukazujú, že išlo o problém, ktorý sa musel riešiť opakovane.

d. Viac ako rok potom, čo Kent oznámil svojej obave o Huntera Bidena kancelárii viceprezidenta, tento 

problém opäť nastolil - tentokrát svojim nadriadeným na ministerstve zahraničia.

6. septembra 2016 Kent napísal e-mail vysokým úradníkom ministerstva zahraničia vrátane zástupkyne námestníčky 

sekretárky Bridget Brinkovej a americkej veľvyslankyne Marie Yovanovitchovej a ponúkol jeho súčasný pohľad na vzťah Huntera 

Bidena s Burismou. Kent napísal: „ prítomnosť Huntera Bidena v predstavenstve Burisma bola pre všetkých predstaviteľov 

USA presadzujúcich protikorupčný program na Ukrajine veľmi nepríjemná. “ 43 Na svedectvo Kent rozšíril tento komentár:

Myslel som to tak, že ľudia, ktorí hovoria, musia ísť pešo a pre vládu USA 

kolektívne, keď hovoríme o potrebe vysokých štandardov integrity, opäť, ako 

som už povedal, prítomnosť [Hunter Biden] predstavenstvo vytvorilo 

vnímanie možného konfliktu záujmov. 44

Výbory sa prostredníctvom žiadostí o dokumenty dozvedeli, že Victoria Nulandová, vtedajšia štátna 

tajomníčka pre európske a euroázijské záležitosti, tiež dostala preposlanú kópiu e-mailu Kenta zo septembra 2016, v 

ktorom sú uvedené jeho obavy z toho, že Hunter Biden je v správnej rade Burismy. Nuland vypovedala, že „bola vždy 

otvorená vypočuť si obavy podriadených a snažiť sa ich otvorene a transparentne riešiť.“ 45 Napriek tomu, keď výbor 

požiadal Nulandovú, aby vysvetlila, aké kroky podnikla, keď dostala Kentov e-mail, uviedla, že Kentove obavy týkajúce 

sa Hunter Bidena boli „jasne a hlboko v e-maile, koncom roka 2016“ a „neboli poskytnuté na moje konkrétne George 

Kent, ktorý je starým priateľom a mal k tomu veľa príležitostí, keby bol tak chcel. “ 46 Napriek tomu, že vyšší úradníci 

ministerstva zahraničia boli jasne informovaní o situácii, Kentove obavy zostali neriešené.

e. Hochstein hovoril s viceprezidentom Bidenom o obavách týkajúcich sa úlohy Huntera Bidena v 

predstavenstve Burismy, pretože podľa Hochsteina ju Rusi využívali na šírenie dezinformácií.

Podľa svedectva a verejných správ Hochstein, vtedajší osobitný vyslanec USA a koordinátor pre medzinárodné 

energetické záležitosti, vyjadril znepokojenie nad úlohou Huntera Bidena v predstavenstve Burismy priamo 

viceprezidentovi Bidenovi. Nuland povedal výborom:

43 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Bridget Brink a kol., US Dep't of St. (6. septembra 2016, 09:55:14 -0400) [STATE2019-18-0000345- 347] (zvýraznenie 

doplnené).

44 George Kent Svedectvo o 220.

45 Victoria Nuland svedectvo o 121.

46 Victoria Nuland Svedectvo o 121-22.
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Amos Hochstein o tom hovoril s viceprezidentom a jeho 
zamestnancami, a mal tiež ďalší rozhovor o ceste lietadlom na Ukrajinu 

pre túto cestu v decembri 2015. 47

Verejné správy tiež potvrdzujú diskusiu Hochsteina s viceprezidentom Bidenom. Podľa jednej správy 

„Amos Hochstein, osobitný vyslanec Obamovej administratívy pre energetickú politiku, nastolil túto otázku s 

Bidenom, nešiel však tak ďaleko, aby odporučil Hunterovi opustiť predstavenstvo.“ 48 Keď Hochstein vypovedal pred 

výbormi, odmietol radu od rady, aby vypovedal o podstate svojho rozhovoru s viceprezidentom Bidenom. 49 New 

Yorker však uviedol, že Hochstein „nešiel tak ďaleko, že by odporučil Hunterovi opustiť hraciu plochu.“ 50 Nie je 

jasné, ako na tento rozhovor reagoval viceprezident Biden.

Podľa Hochsteina nastolil túto otázku s viceprezidentom Bidenom, pretože sa obával, že Rusi 

využívajú úlohu Hunter Biden v Burisme na zasievanie dezinformácií. 51 Hochstein priblížil, že v októbri 2015 

hovoril s viceprezidentom Bidenom v západnom krídle Bieleho domu. 52 Na otázku, prečo sa rozhodol nastoliť 

otázku pozície Huntera Bidena v predstavenstve Burismy s viceprezidentom Bidenom, Hochstein svedčil:

Hochstein: Začínali sme uvažovať o ceste na Ukrajinu a Chcel som sa ubezpečiť, že 

[viceprezident Biden] si bol vedomý toho, že v médiách blízkych Rusom a 

skorumpovaných médiách vo vlastníctve oligarchov došlo k nárastu chatovania o 

podkopávaní jeho posolstva - pokúsiť sa podkopať jeho posolstvo a vrátane 

toho, že Hunter Biden je súčasťou predstavenstva Burisma. 53

Hochstein tiež vyjadril svoje obavy z ruských dezinformácií s Hunterom Bidenom. Krátko po rozhovore s 

viceprezidentom Bidenom Hunter Biden kontaktoval Hochsteina a požiadal ho o stretnutie. Podľa Hochsteina si 

Hunter uvedomil rozhovor Hochsteinovho západného krídla s viceprezidentom, ktorý ho spomenul Hunterovi. 54 Hochstein 

opísal, o čom spolu s Hunterom Bidenom diskutovali na stretnutí v novembri 2015 v kaviarni v Georgetowne: 55

Otázka: A mohli by ste to rozšíriť? Prečo ste s ním diskutovali o Burisme [Hunter Biden]?

47 Victoria Nuland svedectvo o 98.

48 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň svojho otca, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

49 Amos Hochstein Svedectvo v 52-58.

50 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, New Yorker (1. júla 2019).

51 Prepis rozhovoru na 50, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor so svedectvom Amosa Hochsteina (17. septembra 

2020). [Ďalej Amos Hochstein Svedectvo].

52 Id. o 51.

53 Id. o 112-13. (zvýraznenie doplnené).

54 Id. o 117.

55 Id. na 118.
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Hochstein: No, [Hunter Biden] ma požiadal o stretnutie. Myslím si, že chcel poznať moje názory na 

Burizmu a Zlochevského. A tak som sa s ním podelil o to, že Rusi používali jeho meno 

na rozsievanie

dezinformácie — pokus zasiať dezinformácie medzi Ukrajincov. 56

Počas rozhovoru s Hunterom Bidenom v novembri 2015 Hochstein neodporúčal, aby Hunter opustil 

predstavenstvo spoločnosti Burisma, pretože „neveril, že je na mojom mieste viesť túto diskusiu tak či onak“. 57

f. Záver

Úloha Huntera Bidena v predstavenstve spoločnosti Burisma brzdila úsilie obetavých osôb poskytujúcich kariérové  

 služby, ktoré bojovali za protikorupčné opatrenia na Ukrajine. Pretože syn viceprezidenta mal priame spojenie s korupčnou 

spoločnosťou a jej majiteľom, úradníci ministerstva zahraničia boli povinní udržiavať situačné povedomie o asociácii Hunter 

Biden s Burismou. Nanešťastie americkým úradníkom nezostávalo nič iné, iba vydržať „trápnosť“ pokračovania v 

presadzovaní protikorupčnej agendy na Ukrajine, zatiaľ čo syn viceprezidenta sedel v predstavenstve ukrajinskej spoločnosti 

so skorumpovaným vlastníkom a zarobil desiatky tisíc dolárov mesačne. Ako svedčil Kent, „odporúčal by každému 

Američanovi, aby sa nedostal do predstavenstva Zlochevského spoločnosti.“ 58 Napriek tomu, že pozícia Huntera Bidena v 

predstavenstve Burismy vrhala tieň na prácu tých, ktoré postupujú v protikorupčných reformách na Ukrajine, výbory poznajú 

iba dvoch jednotlivcov, ktorí vyjadrili znepokojenie svojim nadriadeným. Napriek úsiliu týchto jednotlivcov sa zdá, že ich 

obavy padli na uši.

56 Id. na 50 (zvýraznenie doplnené).

57 Id. o 117.

58 George Kent Svedectvo o 110.
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V. TAJOMNÍK ŠTÁTU JOHN KERRY FALSELY ZARIADENÝ NEMALA VEDOMOSTI O ÚLOHE 

HUNTER BIDENA NA BURIZMOVEJ RADE.

a. Úvod

8. decembra 2019 sa reportér pýtal bývalého ministra zahraničia Johna Kerryho na jeho povedomie o Hunterovi 

Bidenovi v predstavenstve spoločnosti Burisma počas jeho pôsobenia na ministerstve zahraničia. 59 Kerry odpovedala: „O ničom z 

toho som nevedela. Žiadne. Nie. “ 60 Reportér požadoval ďalšie informácie a Kerry povedala: „Čo by som o nich vedela - nie. Prečo 

by som mal vedieť o akejkoľvek spoločnosti alebo jednotlivcovi? Nie. Odpoveď je nie. Žiadna komunikácia. Nie nič." 61

Svedectvá a dokumenty získané výbormi spochybňujú presnosť vyhlásenia Kerryho. 13. mája 2014, deň potom, čo sa Hunter 

Biden pripojil k predstavenstvu Burismy, poslal e-mail nevlastného syna sekretára Kerryho Christophera Heinza, ktorý bol tiež 

obchodným partnerom Hunter Biden, aby informoval vedúceho kancelárie Kerryho a aby sa od tohto rozhodnutia dištancoval. 

Navyše v máji

V roku 2014 ho šéf kancelárie tajomníka Kerryho David Wade informoval o otázkach týkajúcich sa tlače, ktoré sa konkrétne týkajú Heinza, 

Huntera Bidena a Burismy. Úradníci ministerstva zahraničia osobitne napísali, že zaslali sekretárovi články s titulkami: „Bidenov syn sa 

pripojil k rade ukrajinskej plynárenskej spoločnosti“, „Bidenov syn sa pripojil k rade ukrajinských producentov plynu“ a „Biely dom nehovorí 

o nijakom probléme s Bidenovým synom, ukrajinskou plynárenskou spoločnosťou . “ 62 Preto tieto záznamy naznačujú, že Kerry v 

skutočnosti vedel o Hunterovi Bidenovi a Burismovi.

b. V máji 2014 ho vedúci kancelárie sekretára Kerryho Wade informoval o vyšetrovaní tlače týkajúcich 

sa Heinza, Huntera Bidena a Burismy.

13. mája 2014 začali úradníci ministerstva zahraničia skúmať tlačové otázky týkajúce sa vstupu Huntera Bidena do 

rady Burismy a rozsahu, v akom bol do práce zapojený nevlastný syn sekretára Kerryho, Heinz. V ten deň Heinz poslal 

e-mailom vedúcemu kancelárie sekretára Kerryho o Burismovom oznámení v zjavnej snahe dištancovať sa od rozhodnutia 

Huntera Bidena. 63

Heinz napísal osobitnému asistentovi Mattovi Summersovi a šéfovi štábu Wadeovi:

Devon [Archer] a Hunter [Biden] sa zjavne pripojili k predstavenstvu 

Burisma a dnes vyšla tlačová správa. Nemôžem hovoriť [sic], prečo sa 

rozhodli, ale do ich spoločnosti spoločnosť neinvestovala. 64

59 Amanda Golden (@amandawgolden), NBCN EWS, Twitter (8. decembra 2019 14:28), 

https://twitter.com/amandawgolden/status/1203758177726189574.

60 Id.

61 Id.

62 E-maily medzi Davidom Thornom a Davidom Wadeom, US Dep't of St. (13. mája 2014) [STATE-2019-18-0000733].

63 Christopher Heinz obchodoval s Hunterom Bidenom a Devonom Archerom prostredníctvom ich firmy Rosemont Seneca. Podľa Heinzovho hovorcu „dôrazne 

varoval pána Archera, že spolupráca s Burismou je neprijateľná“ a „nedostatok úsudku v tejto veci bol hlavným katalyzátorom toho, že pán Heinz ukončil svoje 

obchodné vzťahy s pánmi Archerom a Bidenom . “ Paul Sonne, Michael Kranish, Matt Viser, Plynový magnát a syn viceprezidenta: Príbeh vpádu Huntera 

Bidena na Ukrajinu, T ON Ž ASHINGTON P OST ( 28. septembra 2019), 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-gas-tycoon-andthe-vice-presidents-son-the-story-of-hunter-bidens-foray-in -ukraine / 2019/09/28 / 

1aadff70-dfd9-11e9-8fd3d943b4ed57e0_story.html.

64 E-mail od Chrisa Heinza Mattovi Summersovi a Davidovi Wadeovi, US Dep't of St. (13. mája 2014), 

https://www.scribd.com/document/433436789/CU-v-State-FOIA-Doc-Ukraine ; pozri tiež Alana Goodman, Syn Johna Kerryho porezal
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Wade vypovedal, že si nepamätá, že by dostal tento e-mail od Heinza, ale podľa svojich najlepších spomienok sa 

s Heinzom porozprával nasledujúci deň, aby „sa pokúsil potvrdiť, pretože sa nás pýtali, či on alebo že Rosemont Seneca 

nakupoval alebo investoval do spoločnosti Burisma. “ 65 Wade vypovedal, že sa s Heinzom rozprával 14. mája 2014, a 

potvrdil iba na základe Heinzových ubezpečení, že „Rosemont Seneca nebol zapojený“ do burizmy. 66

Podľa Wadeho toho istého dňa hovoril s tajomníkom Kerrym a „informoval ho, že Chris Heinz a 

Rosemont Seneca sa nezúčastnili [burismy], že mediálne otázky [o nákupe alebo investovaní Rosemont Seneca 

do burizmy] boli nepresné a že Chris Heinz nekupoval ani neinvestoval do ukrajinskej spoločnosti na zemný 

plyn, ale rozumiem tomu tak ... Hunter Biden a Devon Archer, podľa príbehov, že to bolo presné, že sa ... pripojili 

k predstavenstvu. “ 67 Wade potvrdil, že minister Kerry sa prostredníctvom neho dozvedel o asociácii Hunter 

Biden s Burismou:

Otázka: Aká bola reakcia ministra Kerryho na to, že ste ho informovali o týchto spravodajských 

otázkach týkajúcich sa pána Heinza a ďalších informácií týkajúcich sa spojenia a účasti pána 

Archera [a] pána Huntera Bidena s Burismou?

Wade: O ničom nevedel.

Otázka: Takže sa o týchto informáciách dozvedel od vás?

Wade: Verím, že áno.

Otázka: A keď ste mu povedali, že informácia, ktorú ste mohli potvrdiť spolu s pánom Heinzom, že 

Rosemont Seneca ... neinvestoval ani nekúpil Burismu, aká bola reakcia pána Kerryho na 

to?

Wade: Ak si pamätám, jeho reakcia bola, že mu vyhovovalo odpovedať na tlačovú otázku, ak ju 

dostal.

. . . .

Otázka: Pokiaľ bol spokojný s odpoveďou na mediálne otázky týkajúce sa čoho?

Wade: Pokiaľ ide o ... Christopher Heinz alebo Rosemont Seneca investujú do - do ukrajinskej spoločnosti na 

zemný plyn alebo do nákupu ukrajinského zemného plynu

obchodné vzťahy s Hunterom Bidenom kvôli ukrajinskej dohode o rope, T ON Ž POPOL. E XAMINER ( 27. augusta 2019),

https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-business-ties-with-hunter-biden-over-ukrainian-oil-deal.

65 Prepis rozhovoru na adresu 39, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor s Davidom Wadeom (3. augusta 2020). 

[Ďalej David Wade svedectvo].

66 David Wade svedectvo o 41.

67 Výpoveď Davida Wadeho v 47 rokoch.
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spoločnosti.

Otázka: A diskutovali ste s pánom Kerrym, aká by bola jeho odpoveď na tento typ 

vyšetrovania?

Wade: Som si istý - som si istý, že som to urobil. Ja nie - nepamätám si ... tie podrobnosti rozhovoru. 68

c. V máji 2014 pracovníci ministerstva zahraničia zaslali sekretárke Kerryovej spravodajské články týkajúce sa Hunter Bidena 

a Burisma.

David Thorne, ktorý pôsobil ako starší poradca tajomníka Kerryho, informoval Wadea, že tajomníkovi 

poslal 14. mája 2014 nasledujúcu zbierku tlačových klipov a článkov: 69

Thorne preposlal tieto klipy Wadeovi a napísal: „Poslal som to JK [.]“ 70 Wade povedal výborom, že „JK“ znamená „John Kerry“. 71 Medzi 

nadpisy článkov, ktoré Thorne poslal Kerrymu, patrili „Bidenov syn sa stal členom rady ukrajinskej plynárenskej spoločnosti“, „Bidenov syn 

sa stal členom rady ukrajinských producentov plynu“ a „Biely dom nehovorí o nijakom probléme s Bidenovým synom, ukrajinskou 

plynárenskou spoločnosťou.“ 72

68 David Wade Svedectvo v čase 50 - 51 (zvýraznenie doplnené).

69 Email from David Thorne, US Dep't of St., to David Wade, US Dep't of St. (16. mája 2014, 20:52:30 +0000), [STATE2019-18-0000733].

70 Email from David Thorne, US Dep't of St., to David Wade, US Dep't of St. (16. mája 2014, 20:52:30 +0000), [STATE2019-18-0000733].

71 David Wade Svedectvo v 79 rokoch.

72 E-mail spoločnosti Thorne neobsahoval nadpisy článkov, ale obsahoval odkazy na články a popis článku vrátane dátumu uverejnenia a mena 

autora. Na základe týchto informácií boli výbory schopné nájsť titulky článkov, ktoré Throne poslal Kerrymu. E-mailové správy medzi Davidom 

Thornom, US Dep't of St. a Davidom Wadeom, US Dep't of St. (16. mája 2014), [STATE-2019-18-0000733].
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d. Záver

Odmietnutie bývalého ministra Kerryho z decembra 2019, že má akékoľvek vedomosti o Hunterovi Bidenovi alebo 

Burismovi, je v rozpore s dôkazmi, ktoré odhalili výbory. Kerry bol informovaný o Hunterovi Bidenovi, Burismovi a Heinzovi 

deň po tom, čo Burisma oznámil, že Hunter Biden sa stal členom jeho rady. Okrem toho mu hlavný poradca sekretára Kerryho 

poslal tlačové klipy a články týkajúce sa členstva v predstavenstve Hunter Biden. Toto sa javí ako ďalší príklad vyššieho 

postavenia predstaviteľov Obamovej administratívy, ktorý očividne ignoruje spojenie Hunter Biden s Burismou.
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VI. ŠTÁTNÍ ÚRADNÍCI ODBORNÍCTVA ZLOCHEVSKÉHO ZOBRAZILI AKO KORUPCU, 

„ODIOUSOVÝ OLIGARCH“, ALE VICHÝ PREZIDENT BIDENOV SA PORADIL, ŽE 

ZLOCHEVSKÉHO Z KORUPCIE NEOBVINÚ.

a. Úvod

Ministerstvo zahraničných vecí jednoznačne považovalo Burizmu a jej vlastníka Mykolu Zlochevského za 

skorumpované a nechcelo sa im združovať. Napríklad hneď ako sa zástupca vedúceho misie George Kent dozvedel o 

dohode USAID de minimis s Burismou, podarilo sa mu tento vzťah prerušiť. Keď americkí predstavitelia tlačili na 

ukrajinských predstaviteľov, aby Zlochevského zodpovedali za jeho činy, viceprezident Biden „viedol politické obvinenie“ z 

presadzovania protikorupčných opatrení na Ukrajine, ktoré zahŕňali aj konfrontáciu s oligarchami. 73 Zatiaľ čo zamestnanci 

pripravili body rozhovoru pre viceprezidenta Bidena, aby odpovedal na otázky, či považuje Zlochevského za 

skorumpovaného,   navrhli mu, aby „sa ... nezmienil o menovaní alebo obviňovaní jednotlivcov“. 74 Bidenova hovorkyňa 

novinárom povedala: „Viceprezident nepodporuje žiadnu konkrétnu spoločnosť a nemá do tejto spoločnosti žiadny vzťah.“ 75 

To je v príkrom rozpore s rozhodnutím vtedajšieho veľvyslanca Geoffreyho Pyatta nazvať Zlochevského menom ako príklad 

korupcie v prejave zo septembra 2015. Bidenova neochota konfrontovať muža, ktorého štátni úradníci považovali za 

„odporného oligarchu“ 76 preukázal nedostatok vedúceho postavenia, ale tiež vyvoláva vážnu otázku, prečo by sa 

viceprezident Biden vyhol spojeniu Zlochevského s korupciou.

b. Úradníci ministerstva zahraničných vecí považovali Zlochevského a Burismu za skorumpovaných.

Podľa svedectiev a dokumentov získaných výbormi úradníci ministerstva zahraničia považovali Burismu a jej 

vlastníka Zlochevského za korupciu. Pokiaľ úradníkom ministerstva zahraničia už neboli jasné súvislosti medzi Zlochevským a 

korupciou, začiatkom roku 2015 sa dozvedeli, že Zlochevskij pravdepodobne podplatil ukrajinských prokurátorov, aby zasiahli 

do trestného konania proti Spojenému kráľovstvu, ktoré bolo následne ukončené. (V časti VII tejto správy bude tento úplatok a 

jeho dôsledky popísané podrobnejšie.) Stručne povedané, pochopenie úradníkov ministerstva zahraničia pre kroky 

Zlochevského týkajúce sa trestného prípadu Spojeného kráľovstva výrazne ovplyvnilo ich pohľad na neho a Burizmu. Ďalej 

uvádzame niekoľko príkladov predstaviteľov ministerstva zahraničia, ktorí zdieľajú svoje názory na Zlochevského a Burismu:

• „ Zlochevskij bol považovaný za skazeného, nielen na Ukrajine, ale aj zo strany USG / FBI [.] “- George Kent, 

ministerstvo zahraničia, september 2016 77

73 George Kent Svedectvo o 21; Victoria Nuland svedectvo o 99 rokoch.

74 E-mail od Kate Bedingfield, vypnutý. viceprezidenta, Michaelovi Carpenterovi, off. viceprezidenta a spol. (6. decembra 2015, 18:04) 

[STATE-2019-18-0000553-554].

75 James Risen, Joe Biden, jeho syn a prípad ukrajinského oligarchu, T ON N EW Y. ORK T IMES ( 8. decembra 2015), 

https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/corruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-ties.html.

76 Výpoveď Georga Kenta v 104.

77 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Bridget Brink a kol., US Dep't of St. (6. septembra 2016, 9:55:14 -0400), [STATE2019-18-0000345 -347] (zvýraznenie 

doplnené).
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• „[ Máme veľké obavy z korupcie na Ukrajine a veríme, že pán Zlochevský je toho príkladom. “- 
Memorandum vtedajšej veľvyslankyni USA na Ukrajine Marie Yovanovitchovej, december 2016 78

• "Majiteľom spoločnosti Burisma bol." dieťa plagátu za korupčné správanie [.] ”- George Kent Svedectvo 

pred výbormi 79

• "Odporučil by som každému Američanovi, aby sa nedostal do predstavenstva Zlochevského spoločnosti."

- George Kent Svedectvo pred výbormi 80

• „Šírenie ukrajinských spoločností jasne (a nie tak jednoznačne vlastnené / kontrolované spoločnosťou odporní 

oligarchovia alebo tí, ktorí priamo ukradli majetok a ušli (napríklad Zlochevsky) je pravdepodobne dlhá. “ - 

George Kent, ministerstvo zahraničia, 8. 2016 81

• „V rokoch 2015 a 2016 americkí predstavitelia, najmä tí, ktorí sú na veľvyslanectve USA v Kivi, neustále tlačili 

na ukrajinských predstaviteľov, aby držať Zlochevského na zodpovednosti a objasniť náš negatívny názor 

na Burismu. ”- George Kent Svedectvo pred výbormi 82

• "... naše zameranie bolo na [Zlochevského] korupčné činy ako minister, keď zneužil úrad na zadávanie národných zmlúv o 

prieskume zemného plynu spoločnostiam, ktoré kontroloval prostredníctvom spoločností vyrábajúcich škrupiny. “ - George Kent 

Svedectvo pred výbormi 83

• „[V prípade bývalej ministerky ekológie Mykoly Zlochevského orgány Spojeného kráľovstva zadržali 23 miliónov dolárov nezákonný 

majetok ktorá patrila ukrajinskému ľudu. “ - Geoffrey Pyatt, vtedajší veľvyslanec USA na Ukrajine, september 2015 84

• Uzavretie prípadu Spojeného kráľovstva proti Zlochevskému bolo „hrubým justičným omylom, ktorý podkopal mesiace 

pomoci USA ... potom, čo FBI a MI5 strávili mesiace a pravdepodobne milióny pracujúcich na pokuse dať dohromady prvý 

možný prípad prípad vymáhania majetku (proti bývalému ministrovi ekológie Zlochevskému) [.] “- George Kent, 

ministerstvo zahraničia, august 2016 85

78 E-mail od Redacted, US Dep't of St., Georgeovi Kentovi, US Dep't of St. (6. decembra 2016, 00:18:23-0500), [STATE-2019-180001205] (s prílohou Briefing 

Checklist : Stretnutie veľvyslanca Yovanovitch s Karen Tramontano, Blue Star Strategies [STATE-2019-18-0001206-1208]).

79 George Kent Svedectvo o 21.

80 George Kent Svedectvo o 110.

81 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Jeffrey Cole a kol., US Dep't of St. (13. augusta 2016, 15:26), [STATE-201918-0000377-378] (zvýraznenie 

doplnené). Na otázku, či Kent považoval Zlochevského za „ohavného oligarchu,“ odpovedal, „urobil som to.“ Výpoveď Georga Kenta v 104.

82 George Kent Svedectvo o 20 rokov (zvýraznenie doplnené).

83 George Kent Svedectvo o 110.

84 Vyjadrenia amerického veľvyslanca Geoffreyho Pyatta na finančnom fóre v Odese 24. septembra

2015, Geoffrey Pyatt, veľvyslanec USA na Ukrajine, https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2019/09/Remarks-by-USAmbassador-Geoffrey-Pyatt-at-the-Odesa-Financial-Forum- 

on-September-24-2015-ukraine.pdf (zvýraznenie doplnené).

85 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Williamovi Taylorovi a spol., US Dep't of St. (29. augusta 2016, 11:23), [STATE2019-18-0000372-374] (zvýraznenie 

doplnené).
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• „[] USA a Spojené kráľovstvo spolupracovali na prípade zaistenia [Zlochevského] poškodený majetok

v zámorí (ktoré prešli cez USA). “ - Geoffrey Pyatt, vtedajší veľvyslanec USA na Ukrajine, december 2015 86

• Existuje „ morálny hazard spojený s verejným združovaním / propagáciou našich asistenčných projektov so spoločnosťami / 

jednotlivcami považovanými v ukrajinskej spoločnosti za korupčné / kompromitované. “ - George Kent o tom, či by mala 

ktorákoľvek americká agentúra spolupracovať alebo sa združovať s Burismou alebo Zlochevským, 8. augusta 2016 87

• „[Vláda Spojených štátov (USG)] spolupráca na projekte [ s Burismou]

by sme vyzerali zle. Nehovoriac o [členoch parlamentu] vo výbore pre energetiku a iní by sa 
čudovali, ako hovoríme o protikorupcii [sic], ale pracujú s tými, ktoré sú spojené s korupčnými 
praktikami. ”- Redigovaný pracovník ministerstva zahraničia v e-maile kolegom, september 2016 88

• „[Existuje] jasná súvislosť medzi spoločnosťou a jej primárnym vlastníkom. . . . Podľa povestí, ktoré počúvame v 

energetickom sektore, nemá zmysel, že by spoločnosť Burisma zmenila spôsob, akým podniká. . . . Padám na 

stranu, že nemám nič spoločné so spoločnosťou vyhnúť sa podkopávaniu nášho širšieho úsilia o podporu 

transparentnosti a [protikorupcie]. “ - Redigovaný pracovník ministerstva zahraničia v e-maile pre kolegov, september 

2016 89

c. Úradníci ministerstva zahraničných vecí považovali viceprezidenta Bidena za „bojovníka“ a „vedúceho v oblasti politiky“ v 

oblasti protikorupčných opatrení na Ukrajine.

Podľa svedectva videli bývalí predstavitelia ministerstva zahraničia viceprezidenta Bidena ako poprednú osobnosť USA, 

ktorá presadzovala protikorupčné opatrenia na Ukrajine. Kent vypovedal: „Viceprezident Biden viedol politické opatrenia a tlačil 

prezidenta Porošenka a predsedu vlády Jaceňuka k rozhodnejším protikorupčným opatreniam.“ 90 Veľvyslankyňa Victoria Nuland 

označila viceprezidenta Bidena za „bojovníka“ v tejto otázke a povedala: „Bola som hrdá na to, že môžem spolu s viceprezidentom 

Bidenom spolupracovať na politike Ukrajiny, najmä na pokuse pomôcť ukrajinskému obdobiu vykoreniť korupciu v ich krajine.“ 91

9. decembra 2015 vystúpil viceprezident Biden na Ukrajine pred ukrajinským parlamentom 

Najvyššou radou a povedal členom, že čelia „skúške odvahy“

86 E-mail od Geoffreyho Pyatta, veľvyslanca na Ukrajine, US Dep't of St., Victoria Nuland a kol., US Dep't of St. (6. decembra,

2015, 11:13:00 -0500), [STATE-2019-18-0000325] (zvýraznenie doplnené).

87 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Jeffrey Cole a kol., US Dep't of St. (13. augusta 2016, 15:26), [STATE-201918-0000377-378] .

88 Projekt uvedený v tomto e-maile sa týkal asociácie Burismy s MERP. E-mail od Redacted, US Dep't of St., George Kent a kol., US Dep't of St. (1. 

septembra 2016, 7:15), [State-2019-18-0000505-506] (zvýraznenie doplnené). Kent by neskôr vzťah Burisma-MERP nazval „neuváženým úsilím o spoločné 

označovanie USAID“. E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., Jorganovi Andrewovi a spol., US Dep't of St. (22. novembra 2016, 00:46:32-0500), 

[State-2019-18 -0000479].

89 E-mail od spoločnosti Redacted, US Dep't of St., George Kent a kol., US Dep't of St. (1. septembra 2016, 7:46), [State-2019-180000505] (zvýraznenie doplnené ).

90 George Kent Svedectvo o 21.

91 Victoria Nuland svedectvo o 70.
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a majú „povinnosť“ voči Ukrajincom reformovať svoju krajinu s cieľom „vybudovať jednotný, demokratický 

ukrajinský národ, ktorý obstojí v skúške času“. 92 Biden tým uviedol, že Ukrajinci vedú „historický boj proti korupcii“. 93 

Povedal, že „[o] ligarchovia aj neoligarchovia musia hrať podľa rovnakých pravidiel.“ 94 Biden vyzval Radu, aby 

„využila príležitosť. Budujte lepšiu budúcnosť pre obyvateľov Ukrajiny. “ 95 Bidenov prejav, ktorý presadzoval 

protikorupčné opatrenia, bol podľa Nulandovej „veľmi silný a Rada ho prijala mocne“. 96 Zatiaľ čo viceprezident 

Biden vyzýval členov Rady, aby mali odvahu postaviť sa korupcii na Ukrajine, viceprezidentov personál radil inak.

d. Zamestnanci viceprezidenta Bidena odporučili, aby nespájal Zlochevského s korupciou.

Nuland výborom povedal, že konfrontáciou s oligarchami USA pošlú protikorupčnú správu. 97 Napriek tomu, keď 

zamestnanci viceprezidenta Bidena odpovedali na tlačové otázky týkajúce sa Burisma a Zlochevského, jeden zamestnanec 

napísal: „Mám obavy, že by som sa dostal do všetkého, čo by sa týkalo priamo pána Zlochevského.“ 98 Len pár dní pred tým, ako 

viceprezident predniesol v Rade prejav v decembri 2015, ktorý presadzoval protikorupčné opatrenia, jeho zamestnanci pre neho 

pripravili body rozhovoru a zahrnuli odpoveď na otázku: „Myslíte si, že je Zlochevskij korupčný?“ 99 Jeho zamestnanci napísali:

Nebudem sa púšťať do menovania mien alebo obviňovania jednotlivcov.

Neustále pracujeme na tom, aby sme tlačili na ukrajinské vedenie, aby uskutočňovalo 

zmysluplné zmeny v kancelárii generálneho prokurátora a vo vláde, aby sme pomohli 

zabezpečiť, aby bol ukrajinský ľud zastúpený spravodlivo a v plnom rozsahu. 100

Je zrejmé, že členovia personálu viceprezidenta Bidena ho chceli dištancovať od osoby, o ktorej sa ministerstvo zahraničia 

jasne domnievalo, že je skorumpovaná, a osoby, ktorá zamestnávala jeho syna. To je v príkrom rozpore s vtedajším veľvyslancom 

Geoffreyom Pyattom, ktorý počas prejavu v septembri 2015 v ukrajinskej Odese označil Zlochevského podľa mena za 

skorumpovaného herca. Ale výbory nedokázali nájsť žiadne verejné vyhlásenia, ktoré podpredseda Biden predniesol v rokoch 2014 

až 2016 a v ktorých označil Zlochevského za skorumpovaného. Namiesto toho v decembri 2015

92 Vystúpenie viceprezidenta Joe Bidena pre Ukrajinskú radu (9. decembra 2015), 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2015/12/09/remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian- rada.

93 Id.

94 Id.

95 Id.

96 Victoria Nuland svedectvo o 96.

97 Victoria Nuland svedectvo o 99 rokoch.

98 E-mail od Kendra Barkoff, vypnutý. viceprezidenta, Michaelovi Carpenterovi, off. viceprezidenta a spol. (23. októbra 2015, 10:00), 

[STATE-2019-18-0000339-340].

99 E-mail od Kate Bedingfield, vypnutý. viceprezidenta, Michaelovi Carpenterovi, off. viceprezidenta a spol. (6. decembra 2015, 11:13 hod.), 

[STATE-2019-18-0000553-554].

100 E-mail od Kate Bedingfield, vypnutý. viceprezidenta, Michaelovi Carpenterovi, off. viceprezidenta a spol. (6. decembra 2015, 18:04), 

[STATE-2019-18-0000553-554] (zvýraznenie doplnené). Veľvyslanec Pyatt odporučil zmeniť poslednú vetu tejto odpovede na „Niečo ako„ ... začneme 

vykoreniť rakovinu korupcie, ktorá v priebehu rokov spôsobila toľko, že brzdila ekonomický rast a oslabovala dôveru Ukrajincov v tých, ktorí ich riadia. ““ 

E-mail od Geoffreyho Pyatta, veľvyslanca na Ukrajine, Kate Bedingfield, Off. viceprezidenta a spol. (6. decembra 2015, 11:13 hod.), [STAV 

-18-18-0000553].
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Bidenova hovorkyňa novinárom povedala: „Viceprezident nepodporuje žiadnu konkrétnu spoločnosť a nemá 

do tejto spoločnosti žiadny vzťah.“ 101

e. Záver

Viceprezident Biden vo svojom prejave v Rade v decembri 2015 povedal členom, aby mali odvahu čeliť 

korupcii a zmeniť dejiny svojej krajiny. Napriek tomu, keď išlo o povolanie jednotlivca, ktorého ministerstvo zahraničia 

považovalo za „skorumpovaného“ a „odporného oligarchu“, pracovníci viceprezidenta Bidena mu odporučili, aby 

Zlochevského neobviňoval z korupcie. V decembri 2015, keď bol Biden na Ukrajine, nespájal Zlochevského s korupciou 

a nepreukázal takú úroveň odvahy, akú povzbudzoval, aby pokračovali v ukrajinských politických vodcoch.

Niekoľko svedkov zdôraznilo úsilie určitých amerických predstaviteľov umožniť úspešné vyšetrovanie Zlochevského a tiež 

poznamenalo, že americké rozhodnutie podmieniť záruku za pôžičku vo výške 1 miliardy dolárov bolo urobené čiastočne kvôli 

vtedajšiemu ukrajinskému generálnemu prokurátorovi, ktorý nepokračoval v konaní proti Zlochevskému. Ale na konci dňa, v rokoch 

2014 až 2017, aj napriek spoločnému úsiliu mnohých amerických úradníkov, ani jeden z troch rôznych ukrajinských generálnych 

prokurátorov nebral Zlochevského na zodpovednosť.

101 James Risen, Joe Biden, jeho syn a prípad ukrajinského oligarchu, T ON N EW Y. ORK T IMES ( 8. decembra 2015), 

https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/corruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-ties.html.
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VII. KEĎ HUNTER BIDEN POSKYTOVAL NA PREDSTAVENSTVE BURISMA, VLASTNÍK BURISMA, 

ZLOCHEVSKY, ÚHRADNE vyplatil 7-miliónový VÝPOČET ÚRADU UKRAJINSKÉHO 

PROSEKUTORA NA ZATVORENIE PRÍPADU.

Dňa 12. mája 2014 spoločnosť Burisma trumfla po pridaní spoločnosti Hunter Biden do svojej správnej rady a 

uviedla: „Biden bude mať na starosti právnu jednotku [Burisma] Holdings 'a bude spoločnosti poskytovať podporu medzi 

medzinárodnými organizáciami.“ 102 V tej istej tlačovej správe Hunter Biden uviedol: „Ako nový člen predstavenstva verím, že 

moja pomoc pri konzultáciách so spoločnosťou v otázkach transparentnosti, správy a riadenia spoločností, medzinárodnej 

expanzie a ďalších priorít prispeje k hospodárnosti a prospechu obyvateľov Ukrajiny. “ 103 Vydanie spoločnosti ďalej hovorilo 

o tom, že Hunter bol „známou osobnosťou verejného života“, ale v uvedenom vydaní sa nehovorilo o prepojení Huntera so 

známejšou osobnosťou verejného života, jeho otcom, viceprezidentom USA. 104

Keď sa Hunter Biden v máji 2014 stal členom predstavenstva Burismy, generálnym prokurátorom Ukrajiny bol Oleh 

Makhnitskyi. Makhnitskyi pôsobil ako úradujúci generálny prokurátor iba niekoľko mesiacov pred tým, ako z funkcie odstúpil. 105 

Jeho rezignácia ustúpila Vitalijovi Yaremovi, ktorý sa 19. júna 2014 stal generálnym prokurátorom Ukrajiny. 106

George Kent, kariérny diplomat, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v rôznych pozíciách na ministerstve zahraničia, 

vrátane niekoľkých zájazdov na Ukrajinu, nebral ohľad na generálneho prokurátora Yaremu ani jeho tím. V skutočnosti 

vypovedal: „Tím [Yarema] nedokázal za sedem mesiacov podať jediné trestné stíhanie a ktorý údajne vzal úplatok od 

[vlastníka Burizmy] Zlochevského, aby uzavrel prípad proti nemu a zastavil našu snahu získať späť 23 miliónov 

dolárov zmrazených v Spojenom kráľovstve “ 107

a. Obvinenia, že Zlochevskij podplatil ukrajinskú generálnu prokuratúru

V januári 2015 pricestoval Kent do Kyjeva a dozvedel sa, že americké veľvyslanectvo nekomunikuje s ukrajinskou 

generálnou prokuratúrou (PGO). 108 Krátko po svojom príchode požiadal Kent úradníka ministerstva spravodlivosti vyslaného na 

veľvyslanectvo USA v Kyjeve, aby zorganizoval stretnutie na vysokej úrovni s PGO. Podľa Kenta bolo cieľom tohto stretnutia to, aby 

americkí úradníci začali prípad prania špinavých peňazí proti majiteľovi spoločnosti Burisma Zlochevskému. 109 Kent

102 Tlačová správa, Burisma Holdings, Hunter Biden sa pripojil k tímu Burisma Holdings (12. mája 2014), 

https://web.archive.org/web/20140606004334/http://burisma.com/hunter-biden-joins-the - tím-burizmy-holdingov /.

103 Id.

104 Id.

105 Ukrajinský prezident Interfax-UKRAJINA odvoláva Makhnitského ako úradujúceho generálneho prokurátora

(18. júna 2014), https://web.archive.org/web/20140714162034/http://en.interfax.com.ua/news/general/209973.html.

106 Poslanci za Interfax-UKRAJINA súhlasia s vymenovaním Yaremy za generálneho prokurátora (19. júna 

2014), https://en.interfax.com.ua/news/general/210045.html.

107 Nicholas Fandos, Kenneth P. Vogel a Michael D. Shear, Vysoký štátny tajomník Ukrajiny tvrdí, že ho Biely dom odstavil na vedľajšiu koľaj, T ON N EW Y. ORK T IMES ( 13. 

novembra 2019), https://www.nytimes.com/2019/10/15/us/politics/impeachment-george-kentstate.html; George Kent Svedectvo vo veku 24 rokov (zvýraznenie doplnené).

108 George Kent Svedectvo o 128.

109 George Kent Svedectvo v 128-29.
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zabezpečil 3. februára 2015, 110 vymenovanie za prvého námestníka generálneho prokurátora, ktorý bol „v tom čase„ 

prokurátorom číslo dva v krajine, Anatolijom Danylenkom “. 111

Kent vypovedal, že počas stretnutia s PGO 3. februára 2015 „konfrontoval prvého zástupcu generálneho 

prokurátora Anatolija Danylenka, požadujúc informácie o tom, kto úplatok zaplatil a koľko to bolo. Tiež som 

požadoval obnovenie prípadu proti Zlochevskému. “ 112

Počas svedectva Kent poskytol výborom ďalšie informácie o tom, čo sa stalo počas stretnutia 3. 

februára 2015 v PGO:

Keď som položil otázku [Danylenkovi]: „Koľko bol úplatok [Zlochevského] a kto ho 

vzal?“ [Danylenko] sa zasmial a povedal: „Presne to sa nás minulý týždeň pýtal 

prezident Porošenko.“ A ja [Kent] som povedal: „Čo ste teda povedali prezidentovi 

[Poroshenkovi]?“ a [Danylenko] povedal: „Sedem miliónov dolárov a vlani v máji 

[2014], predtým, ako sme vstúpili do úradu.“ 113

Kent zjavne neveril, že k Zlochevského úplatku došlo v máji 2014. Odpovedal pánovi 

Danylenkovi,

„ Skvelé, ale list, ktorý niekto — nejaký prokurátor vo vašej kancelárii [PGO] napísal, 

bol podpísaný koncom decembra [2014], šesť mesiacov potom, čo ste všetci 

[Yaremov tím] nastúpili do funkcie. “ 114

10. februára 2015, týždeň po rozhovore Kenta s PGO, prezident Poroshenko odvolal generálneho 

prokurátora Yaremu a ďalších členov jeho tímu. 115

b. George Kent informoval úradníkov USA o obvinení Zlochevského úplatku

Kent povedal výborom, že po stretnutí s Danylenkom oznámil úrad DOJ na americkom veľvyslanectve v 

Kyjeve obvinenie FBI - že Zlochevskij vyplatil PGO úplatok 7 miliónov dolárov - FBI. 116 Výbory v tejto chvíli požadujú 

od FBI vysvetlenie o tom, aké kroky, ak boli podniknuté po prijatí týchto informácií od veľvyslanectva USA v Kyjeve, 

ak sú nejaké.

Kent vypovedal, že až niekedy po 3. februári 2015, na stretnutí s PGO, sa dozvedel, že Hunter Biden 

bol v predstavenstve spoločnosti Burisma. 117

110 George Kent Svedectvo o 20.

111 George Kent Svedectvo o 129.

112 George Kent Svedectvo o 20 rokov (zvýraznenie doplnené).

113 George Kent Svedectvo pri 130 rokoch (zvýraznenie doplnené).

114 Id. ( zvýraznenie doplnené).

115 Id.

116 George Kent Svedectvo o 131.

117 George Kent Svedectvo o 16.
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Keď sa Kent dozvedel o údajnom úplatku Zlochevského, dozvedel sa o súvislosti Huntera Bidena s 

Burismou. Krátko potom, Kent hovoril s kanceláriou viceprezidenta Bidena o svojich obavách. K tomuto rozhovoru 

došlo niekedy medzi 3. februárom a 14. februárom 2015, keď Kent skončil na telefóne s pracovníkom kancelárie 

viceprezidenta Bidena. 118 Nemohol si spomenúť na presný dátum telefonátu, 119 a keď sa ho pýtali, či dal 

zamestnancovi viceprezidenta Bidena údajné úplatky Zlochevského, Kent svedčil: „Nepamätám si - ak mám byť 

úprimný, nepamätám si, s kým som hovoril.“ 120 Kent povedal výborom, že si nepamätal telefonát z februára 2015 s 

kanceláriou viceprezidenta Bidena. 121

Napriek tomu, že si nepamätal, či sa zmienil o údajnom úplatku Zlochevského v kancelárii viceprezidenta Bidena alebo o 

členovi Obamovej rady pre národnú bezpečnosť, Kent v priebehu rokov spomenul svoje vedomosti o údajnom úplatku 

Zlochevského pre vysokých úradníkov ministerstva zahraničia. Napríklad 31. augusta 2016 Kent povedal kolegom z ministerstva 

zahraničia, že „[Zlochevsky] ktorý takmer určite vyplatil PGO v decembri 2014 ( Vtedajší prvý zástupca PG Danylenko mi povedal, 

že úplatok bol 7 miliónov dolárov), aby bolo možné uzavrieť prípad proti nemu a zmraziť jeho aktíva v hodnote 23 miliónov dolárov v 

Spojenom kráľovstve? “ 122

c. Záver

Na základe Kentovho svedectva došlo k údajnému úplatku vo výške 7 miliónov dolárov od Zlochevského k 

ukrajinskému PGO, zatiaľ čo Hunter Biden bol v predstavenstve Burismy. Hunter Biden uviedol, že jeho pozíciou v 

predstavenstve bolo „konzultovať v otázkach transparentnosti, správy a riadenia spoločností a zodpovednosti [.]“ 123 Výbory 

požadovali od FBI informácie o prípadných krokoch, ktoré podnikla v súvislosti s týmto obvinením. 124 FBI na túto žiadosť zatiaľ 

nereagovala.

118 George Kent Svedectvo o 127.

119 Id.

120 George Kent Svedectvo o 129.

121 George Kent Svedectvo o 226.

122 E-mail od Georga Kenta, US Dep't of St., zástupcovi misie Dir., Veľvyslanectvo USA v Kyjeve a spol., (31. augusta 2016, 21:55), [State-2019-18-0000398-399 ] 

(zvýraznenie doplnené).

123 Tlačová správa, Burisma Holdings, Hunter Biden sa pripojil k tímu Burisma Holdings (12. mája 2014), 

https://web.archive.org/web/20140606004334/http://burisma.com/hunter-biden-joins-the - tím-burizmy-holdingov /.

124 List od Rona Johnsona, predsedu, S, Comm. o vlasti odd. a vládne inštitúcie a Charles Grassley, predseda,

S. Comm. na Fin., do Hon. Christopher A. Wray, riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie, minister spravodlivosti. (15. septembra 2020).
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VIII. HUNTER BIDEN: CHRÁNIČ TAJNÝCH SLUŽIEB USA, KTORÝ BOL NA PREDSTAVENSTVE 

BURISMA

Keď viceprezident Biden cestoval do zámoria na Air Force Two, často ho sprevádzali členovia jeho rodiny. 125 

Hunter Biden sa pripojil k svojmu otcovi na viacerých cestách a ako syn viceprezidenta sa mohol prihlásiť ako 

chránený a získať ozbrojenú ochranu od americkej tajnej služby (USSS). V snahe určiť, koľko z plánovaných ciest 

Hunter Biden sa uskutočnilo ako chránený subjekt a či sa to prekrýva s jeho súkromnými obchodnými rokovaniami, 

výbory požiadali a dostali od USSS dokumenty s podrobnými údajmi o plánovanom cestovaní Huntera Bidena ako 

chráneného. 126

Výbory zistili, že Hunter Biden plánoval cestovanie ako chránený po vstupe do predstavenstva 

Burismy v máji 2014. 127 Výbory tiež rozhodli, že Hunter Biden odmietol ochranu USSS po plánovanej ceste 8. 

júla 2014 do Michigan City v Indii. 128 V tejto chvíli výbory neurčili, prečo Hunter Biden odmietol ochranu USSS 

po 8. júli 2014.

a. Hunter Biden, chránený USSS

Podľa záznamov USSS sa Hunter Biden od januára zapísal ako ochranca

2009, po zvolení jeho otca za viceprezidenta. 129 Ochrancom zostal asi 4,5 roka a záznamy naznačujú značné množstvo 

plánovaných zahraničných ciest ako chráneného. Aj keď väčšina jeho ciest bola domácich, výbory identifikovali takmer 70 

ciest, ktoré Hunter Biden plánoval do zahraničia, zatiaľ čo bol chráneným človekom. 130 Hunter Biden, ktorý tu USSS 

identifikovala pomocou svojho celého mena, Robert H. Biden, naplánoval zahraničné cesty ako chráneného do širokej 

škály zahraničných miest:

Deň príchodu Dátum odchodu Mesto krajina Chránený

14.6.2009 19.6.2009 Addis Abeba,

Etiópia

Robert H. Biden

20.6.2009 22.6.2009 Bombaj, India Robert H. Biden

14.9.2009 17.9.2009 Buenos Aires,

Argentína

Robert H. Biden

125 Josh Lederman, Cesta Bidena do Číny so synom Hunterom v roku 2013 je predmetom novej kontroly, NBCN EWS ( 2. októbra 2019), 

https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051.

126 List od Rona Johnsona, predsedu, S, Comm. o vlasti odd. a vládne inštitúcie a Charles Grassley, predseda,

S. Comm. vo Finsku pánovi Jamesovi M. Murrayovi, riaditeľovi americkej tajnej služby, Dep't of Homeland Sec. (5. februára 2020); List Farona K. Paramora, 

asistenta riaditeľa, Tajná služba USA, Dept of Homeland Sec., Predsedovi Ronovi Johnsonovi, S. Comm. o vlasti odd. a vládne záležitosti a predseda Charles 

Grassley, S. Comm. na Fin. (6. apríla 2020).

127 Protectee Visits Detail Reports for Robert H. Biden, US Secret Serv., Časové obdobie: 1. január 2008 - 31. január 2017.

Americká tajná služba nemôže potvrdiť, že k výletom došlo, alebo či bola vzhľadom na vek sporných záznamov poskytnutá ochrana počas celej cesty.

128 Id.

129 Id.

130 Protectee Visits Detail Reports for Robert H. Biden, US Secret Serv., Časové obdobie: 1. január 2008 - 31. január 2017.

Americká tajná služba nemôže potvrdiť, že k výletom došlo, alebo či bola vzhľadom na vek sporných záznamov poskytnutá ochrana počas celej cesty. Medzi 

takmer 70 ciest do zahraničia patrí cesta do miest v rámci jednej zahraničnej krajiny.
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9/11/2009 11/12/2009 Madrid, Španielsko Robert H. Biden

5. 5. 2010 7. 5. 2010 Brusel, Belgicko Robert H. Biden

9.8.2010 14.8.2010 Kodaň,

Dánsko

Robert H. Biden

15.8.2010 24.8.2010 Johannesburg, Juh

Afrika

Robert H. Biden

16.4.2011 20.4.2011 Taipei, Taiwan Robert H. Biden

15.5.2011 16. 5. 2011 Monterrey, Mexiko Robert H. Biden

19. 10. 2011 21.10.2011 Hongkong Robert H. Biden

1.11.2011 4/11/2011 Bogota, Kolumbia Robert H. Biden

10.11.2011 14.11.2011 Abú Zabí, Spojené arabské emiráty Robert H. Biden

15.2.2012 18.2.2012 Moskva, Rusko Robert H. Biden

20. 3. 2013 22.03.2013 Dublin, Írsko Robert H. Biden

30.7.2013 1. 8. 2013 Miláno, Taliansko Robert H. Biden

1. 8. 2013 6.8.2013 Florencia, Taliansko Robert H. Biden

31.10.2013 5. 11. 2013 Abú Zabí, Spojené arabské emiráty Robert H. Biden

2.12.2013 4. 12. 2013 Tokio, Japonsko Robert H. Biden

5. 12. 2013 6.12.2013 Soul, Južná Kórea Robert H. Biden

6.12.2013 9.12.2013 Manila, Filipíny Robert H. Biden

3. 4. 2014 6.4.2014 Comské jazero, Taliansko Robert H. Biden

Joe Biden bol požiadaný o svojho syna Huntera, ktorý sa k nemu pripojil na zahraničné cesty do Číny, keď bol 

viceprezidentom. 131 V reakcii na otázky, či išlo o konflikt záujmov, Joe Biden pre médiá uviedol: „Nikdy som so svojím synom 

[Hunterom] nehovoril o jeho zahraničných obchodných rokovaniach.“ 132 Záznamy USSS naznačujú, že Hunter Biden 

naplánoval najmenej šesť ciest do Číny, kde bol chráneným, vrátane cesty do Pekingu v máji 2014, tesne predtým, ako sa 

stal členom rady Burismy:

Deň príchodu Dátum odchodu Mesto krajina Chránený

131 Josh Lederman, Cesta Bidena do Číny so synom Hunterom v roku 2013 je predmetom novej kontroly, NBCN EWS ( 2. októbra 2019), 

https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051.

132 Id.
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6.4.2010 9.4.2010 Peking, Čína Robert H. Biden

20.4.2011 22.4.2011 Peking, Čína Robert H. Biden

13.6.2013 14.6.2013 Šanghaj, Čína Robert H. Biden

14.6.2013 15.6.2013 Peking, Čína Robert H. Biden

4. 12. 2013 5. 12. 2013 Peking, Čína Robert H. Biden

7. 5. 2014 8. 5. 2014 Peking, Čína Robert H. Biden

Počas svojej cesty v Číne v decembri 2013, počas ktorej Hunter Biden letel na letectve dva, Hunter Biden pripustil, 

že sa stretol s čínskym bankárom. 133 Podľa novinových správ sa zdá, že Hunter Biden vykonával počas tejto 

konkrétnej cesty svoje súkromné   podnikanie a pracoval na zaistení dohody v nádeji, že vytvorí čínsky akciový 

fond. 134

b. Hunter Biden, chránený pracovník USSS a člen predstavenstva Burisma.

Podľa záznamov USSS bol Hunter Biden chráneným v čase, keď sa v máji 2014 stal členom rady Burismy. 135 Hunter 

Biden naplánoval najmenej sedem výletov po tom, čo sa 13. mája 2014 stal členom predstavenstva Burismy. 136 Tieto cesty ho 

viedli do zahraničných miest Dauha v Katare a Paríža vo Francúzsku a do štátov New York, Newark, NJ a Michigan City, Ind .: 137

Deň príchodu Dátum odchodu Mesto krajina Chránený

11.5.2014 14.5.2014 Dauhá, Katar Robert H. Biden

27.5.2014 28.5.2014 New York, NY, USA Robert H. Biden

28.5.2014 28.5.2014 Newark, NJ, USA Robert H. Biden

29.5.2014 30.5.2014 Paríž, Francúzsko Robert H. Biden

7.6.2014 10.6.2014 Paríž, Francúzsko Robert H. Biden

21.6.2014 27.6.2014 Mesto Michigan, IN, USA Robert H. Biden

29.6.2014 8.7.2014 Mesto Michigan, IN, USA Robert H. Biden

133 Id.

134 Id.

135 Protectee Visits Detail Reports for Robert H. Biden, US Secret Serv., Časové obdobie: 1. január 2008 - 31. január 2017.

Americká tajná služba nemôže potvrdiť, že k výletom došlo, alebo či bola vzhľadom na vek sporných záznamov poskytnutá ochrana počas celej cesty.

136 Id.

137 Id.
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Výbory neurčili, prečo Hunter Biden odmietol ochranu USSS po ceste z 8. júla 2014 v Michigan City. Je 

však potrebné poznamenať, že Time deň pred svojou poslednou cestou ako chránený publikoval článok, v 

ktorom opísal zintenzívnené lobistické úsilie Burisma voči americkým úradníkom a Hunterovu účasť v rade 

Burisma. 138 Výbory

požadoval od USSS ďalšie informácie o nedostatku záznamov po 8. júli 2014. USSS neposkytoval ďalšie 

podrobnosti, okrem toho, že Hunter Biden odmietol ochranu.

c. Záver

Hunter Biden naplánoval stovky výletov, kým bol chráneným. Bol členom rady Burisma, zatiaľ čo bol 

chráneným osobám. Či Hunter Biden uskutočňoval ďalšie súkromné   obchodné rokovania, zatiaľ čo chránený, nie je 

známe. Výbory ďalej nevedia, prečo Hunter Biden odmietol ochranu USSS, a či bola alebo nebola mediálna kontrola 

faktorom, ktorý v júli 2014 Hunterovi odmietol ochranu.

138 Michael Scherer, Ukrajinský zamestnávateľ syna Joe Bidena najíma lobistu DC, ČAS (7. júla 2014). 

https://time.com/2964493/ukraine-joe-biden-son-hunter-burisma/.
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IX. ÚRADNÍCI SPRÁVY OBAMA A DEMOKRATICKÝ LOBBYING FIRMHADU KONZISTENTNÝ A 

VÝZNAMNÝ KONTAKT S BÝVALÝM UKRAJINSKÝM ÚRADOM ANDRII TELIZHENKO.

a. Úvod

Napriek tvrdeniam člena Ranking Peters, člena Rank Wyden a demokratického vedenia, výbory 

odmietajú všetky tvrdenia, že toto vyšetrovanie bolo ovplyvnené ruskými dezinformáciami. Aby bolo jasné, 

práca výborov sa sústredila iba na záznamy Obamovej administratívy od ministerstva zahraničia, správy 

národných archívov a záznamov, ministerstva spravodlivosti, ďalších federálnych agentúr a americkej 

poradenskej firmy Blue Star Strategies, ako aj na rozhovory s aktuálnymi a bývalí vládni úradníci USA. Výbory 

rokovali s jedným cudzincom o jeho väzbách na Obamovu administratívu, agenta DNC a stratégie Blue Star.

V roku 2016 bol Andrii Telizhenko úradníkom na ukrajinskom veľvyslanectve vo Washingtone. 139

V tejto pozícii sa Telizhenko niekoľkokrát stretol s predstaviteľmi Obamovej administratívy, konzultantom 

Demokratického národného výboru, 140 a demokratická lobistická firma Blue Star Strategies (ktorá ho neskôr 

zamestnávala v rokoch 2016 až 2017). Úradníci Blue Star Strategies naďalej kontaktovali a požiadali o jeho pomoc až 

v lete 2019.

b. Komunikácia a stretnutia medzi predstaviteľmi Obamovej administratívy a Telizhenkom.

Pokiaľ sú výbory informované, väčšina interakcií Telizhenka s predstaviteľmi Obamovej 

administratívy sa uskutočnila v rokoch 2015 a 2016. Výbory majú záznamy o niektorých z týchto 

oznámení od svojej žiadosti zaslanej Národnému archívu. 141

Podľa dokumentov sa Telizhenko 19. júla 2013 zúčastnila na stretnutí v Bielom dome s ďalšími dvoma 

Ukrajincami, aby sa stretli s Lyn Debevoise. 142 V tom čase bol Telizhenko poradcom poslanca ukrajinského 

parlamentu za Najvyššiu radu. 143 Nie je známe, o čom sa diskutovalo na tomto stretnutí.

139 Výbory sa pokúsili získať dokumenty spoločnosti Telizhenko Blue Star Strategies, ktoré sú predmetom dohody o mlčanlivosti, ale demokratické prekážky 

bránili stratégiám Blue Star Strategie v poskytovaní týchto relevantných dokumentov.

140 Kenneth Vogel a David Stern, Snahy Ukrajiny sabotovať Trump, ktorý zlyhal, Politico (11. januára 2017).

141 List od Rona Johnsona, predsedu, S. Comm. o vlasti odd. a vládne inštitúcie a Charles Grassley, predseda,

S. Comm. na Fin., do Hon. David S. Ferriero, archivár, správca archívov a záznamov Nat'l, (21. novembra 2019).

142 E-mail od spoločnosti Waves Request, US Secret Serv. Marisa Donelson (11. júla 2013, 13:18), [000064].

143 E-mail od Andrii Telizhenko, radcu zástupcu Verhovnej rady, Lyn Debevoise (5. augusta 2013, 8:39), [000217].
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21. júla 2015 sa malo stretnúť Telizhenko v starej výkonnej kancelárskej budove s Michaelom 

Carpenterom, 144 ktorý bol zahraničnopolitickým poradcom viceprezidenta Bidena. 145 Nie je známe, o čom sa 

diskutovalo na tomto stretnutí.

c. Január 2016 Návšteva ukrajinskej delegácie v Obamovom Bielom dome.

Interakcie Telizhenka s predstaviteľmi Obamovej administratívy sa začali častejšie od januára 2016. Podľa 

dokumentu s logom DOJ pricestovala ukrajinská delegácia, ktorá zahŕňala ukrajinských prokurátorov na vyššej úrovni, 

do Washingtonu 18. januára 2016. Z programu vyplýva, že ich prvý úradník schôdza bola potvrdená 19. januára 2016 v 

Bielom dome od 11:00 do poludnia s „Ericom Ciaramellou, Elizabeth [sic] Zentosovou a ďalšími TBD, Radou národnej 

bezpečnosti.“ 146

144 E-mail od Andrii Telizhenko Frances Castro (21. júla 2015, 10:01), [000140].

145 Penn Biden Center for Diplomacy & Global Engagement, Michael Carpenter, https://global.upenn.edu/penn-bidencenter/person/michael-carpenter. Michael 

Carpenter pôsobil v Bielom dome ako zahraničnopolitický poradca viceprezidenta Joea Bidena, ako aj v Rade národnej bezpečnosti ako riaditeľ pre Rusko.

146 E-mail od Erica Ciaramellu, Nat'l Sec. Rada, Catherine Croft, americká ministerka zahraničných vecí (19. januára 2016, 19:26), [pripojený Agendu na preskúmanie 

systému Adversarial Criminal Justice v USA pre ukrajinských prokurátorov na vysokej úrovni (Jan.

18, 2016 až 23. januára 2016), [001755]).
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Uprostred noci 19. januára 2016 kontaktovala Telizhenko Elisabeth Zentos, členku Rady pre národnú bezpečnosť 

(NSC) Obamovej administratívy, so žiadosťou o pripojenie sa na schôdzku ukrajinskej delegácie NSC naplánovanú 

na 11.00 ráno. 147 Nie je známe, či Zentos odpovedala na e-mail Telizhenka, ale žiadosť Telizhenka postúpila po 

stretnutí 19. januára 2016 svojmu kolegovi v NSC Ericovi Ciaramellovi. 148 Podľa e-mailu Telizhenka adresovaného 

Zentosu boli medzi účastníkmi stretnutia s NSC uvedení okrem iných aj Artem Sytnyk, Nazar Kholodnickiy a David 

Sakvarelidze. 149

147 E-mail od Andrii Telizhenko Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (19. januára 2016, 0:22), [000074].

148 E-mail od Elisabeth Zentos, Rada národnej bezpečnosti Ericovi Ciaramellovi, Nat'l Sec. Rada (19. januára 2016, 21:42), [000074].

149 E-mail od Andrii Telizhenko Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (19. januára 2016, 0:22), [000074].
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V priebehu nasledujúcich dvoch dní, 20. - 21. januára 2016, sa mala ukrajinská delegácia stretnúť s 

množstvom amerických úradníkov vrátane zástupcov úradu generálneho inšpektora DOJ, DOJ, FBI a ministerstva 

zahraničia. 150

Výbory v tejto chvíli nepotvrdili, či sa v programe vyskytli všetky naplánované položky schôdze. 

Napriek úsiliu výborov ďalej žiadny úradník USA nepotvrdil to, o čom sa rokovalo na ktoromkoľvek z týchto 

stretnutí v januári 2016 s ukrajinskými prokurátormi na vysokej úrovni. 151

d. Interakcie medzi úradníčkou Obamovej NSC Elisabeth Zentos a Andrii Telizhenko.

Výbory vykonali pohovor so Zentosom a počas tohto rozhovoru diskutovali o jej interakciách s Telizhenkom. 

Zentos vypovedala, že si „nepamätá presne, kedy [prvýkrát] komunikovala s [Telizhenko], ale [verí] tomu, že to bolo 

počas práce na veľvyslanectve USA v Kyjeve, takže by to bolo medzi 2012 a 2014. “ 152 Spoločnosť Zentos 

spolupracovala menej ako ktorýkoľvek iný svedok, s ktorým výbory pohovorili. Odmietla poskytnúť

150 E-mail od Erica Ciaramellu, Nat'l Sec. Rada, Catherine Croft, americká ministerka zahraničných vecí (19. januára 2016, 19:26), [pripojený Agendu na preskúmanie 

systému Adversarial Criminal Justice v USA pre ukrajinských prokurátorov na vysokej úrovni (Jan.

18. 2016 až 23. januára 2016), [001755-001756]).

151 Prepis rozhovoru na adrese 174-75, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor s Elisabeth Zentos (20. júla 2020), 

[ďalej Svedectvo Elisabeth Zentos].

152 Svedectvo Elisabeth Zentos 182.
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mená úradníkov, ku ktorým sa priamo hlásila, ani by nemenovala jednotlivcov, ktorí sa k nej hlásili, či už v NSC, alebo 

na ministerstve zahraničia. 153

V súvislosti s jej stretnutiami a komunikáciou s Telizhenkom od januára

2016 Zentos vypovedala, že sa stretla a komunikovala s Telizhenkom ako „bol zástupcom ukrajinskej vlády. 

Súčasťou mojej práce bol kontakt s ukrajinskou vládou. “ 154 Na jar 2016 záznamy naznačujú, že Zentos a 

Telizhenko sa stretnú v kaviarňach, okrem iných miest, okolo Washingtonu, a najmenej raz sa stretli na Ukrajine. 

Celkovo záznamy naznačujú, že sa stretnú niekoľkokrát počas prvej polovice roku 2016. Napríklad 9. februára 

2016, necelý mesiac po stretnutí v Bielom dome, sa Zentos a Telizhenko stretli vo Washingtone v Cosi. 155 Nie je 

známe, o čom sa diskutovalo na tomto stretnutí. Okrem toho 23. februára 2016 zaslali Telizhenko a Zentos 

e-mailom správu o stretnutí. Vo svojej odpovedi sa Zentos opýtala: „Dobre, keď so sebou vezmem svojho kolegu 

Erica, ktorý so mnou pracuje na Ukrajine?“ E-mail ukončila otázkou: „[D] máš pre mňa Trumpov autogram?“ 156

153 Elisabeth Zentos Svedectvo v 34 a 38.

154 Svedectvo Elisabeth Zentosovej o 187.

155 E-mail od Andrii Telizhenko Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (9. februára 2016, 14:07), [000021].

156 E-maily medzi Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada a Andrii Telizhenko (23. februára 2016), [000058].
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1. marca 2016 sa Zentos a Telizhenko prostredníctvom e-mailu dohodli, že sa stretnú 3. marca 2016 vo washingtonskom 

bare s názvom The Exchange. Pred plánovaným stretnutím Zentos povedal Telizenkovi: „Uvidím, či sa môj kolega Eric 

pripojí.“ Na otázku, či je „Eric“ Ciaramella, Zentos odmietol odpovedať. Toto stretnutie sa nakoniec uskutočnilo 4. marca 

2016, ale nie je jasné, o čom sa diskutovalo. 157

Medzi ďalšie stretnutia medzi spoločnosťami Zentos a Telizhenko patrili:

• 4. marca 2016: Zentos a Telizhenko sa stretli v kaviarni Swing vo Washingtone. 158

Telizhenko po stretnutí poslal Zentosovi e-mail a diskutoval o tom, ako sa jednotlivec snaží o stretnutie s 

funkcionárom Obamovej NSC Charlesom Kupchanom.

157 E-maily medzi Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (1. marca 2016), [000113-000114].

158 E-maily medzi Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada a Andrii Telizhenko (4. marca 2016), [000018-000019].
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• 10. marca 2016: Telizhenko poslal Zentosu e-mail so žiadosťou o stretnutie popoludní na päť minút. Na základe 

e-mailu sa zdá, že sa stretli o 17:00 toho dňa v Cosi. 159 Napriek tomuto e-mailu Zentos dosvedčil: „Nepamätám si, 

či sa to stalo. Ako pravdepodobne vidíte z e-mailu, pán Telizhenko ma rád požiada o stretnutie. Nepamätám si, či 

sa toto konkrétne stretnutie stalo. “ 160

• 13. apríla 2016: Zentos a Telizhenko sa zjavne stretli. 161 Na otázku o tomto stretnutí Zentos vypovedal: „Nepamätám si, 

kedy bolo nejaké konkrétne stretnutie s pánom Telizhenkom.“ 162 Zentos to povedala napriek svojmu vlastnému e-mailu 

Telizenkovej, ktorý povedal: „Žiadne obavy! Práve som sa sem dostal. Uvidíme sa skoro. “ 163

• 4. mája 2016: Zentos a Telizhenko sa zjavne stretli. 164

• 9. júla 2016: Spoločnosť Zentos poslala e-mailom Telizhenko s návrhom, aby sa stretli. E-mail naznačoval, že 

Zentos sa v tomto čase nachádzal na Ukrajine a Zentos vypovedala, že sa v tomto období pripojila k delegácii 

tajomníka Kerryho na Ukrajine. 165 Zentos si nepamätá, či stretla Telizhenka, keď bola na Ukrajine, a to napriek 

e-mailom, ktoré naznačovali, že plánuje Telizhenka navštíviť a na druhý deň bol „dole v hale“. 166

159 E-maily medzi Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada a Andrii Telizhenko (10. marca 2016), [000043-000045].

160 Svedectvo Elisabeth Zentosovej o 193.

161 E-maily medzi Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (13. apríla 2016), [000161].

162 Svedectvo Elisabeth Zentosovej v roku 195.

163 Id.

164 E-maily medzi Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (4. mája 2016), [000109-000111].

165 Svedectvo Elisabeth Zentosovej v 198.

166 E-maily medzi Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat'l Sec. Rada (9. júla 2016), [000275-000276].
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e. Vzťah Blue Star Strategies s Andrii Telizhenko.

Burisma si v novembri 2015 angažovala demokratickú lobistickú spoločnosť Blue Star Strategies. 167 Spoločnosť 

Blue Star založili generálna riaditeľka Karen Tramontano a prevádzková riaditeľka Sally Painter. Tramontano aj Painter 

komunikovali s Telizhenkom, keď bol úradníkom na ukrajinskom veľvyslanectve, a Blue Star nakoniec zamestnala 

Telizhenka od júla 2016. 168

Zmluva spoločnosti Telizhenko s Blue Star sa prekrývala so zastúpením firmy Burisma. 169

Blue Star odmietla poskytnúť dokumenty Telizhenka z doby, keď pôsobil ako kontraktor pre výbory, a 

odmietla žiadosť výborov o prepustenie Telizhenka z jeho dohody o mlčanlivosti.

167 Prepis rozhovoru o 17:00, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor s Karen Tramontano (28. augusta 2020). [Ďalej 

Karen Tramontano Svedectvo].

168 Karen Tramontano Svedectvo o 57.

169 Prepis rozhovoru na adrese 151, S. Comm. na Fin. a S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. Rozhovor so Sally Painterovou (31. augusta 2020). 

[Ďalej Sally Painter Svedectvo].
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Marec 2016 bol pre spoločnosť Blue Star a jej prácu pre spoločnosť Burisma rozhodujúcim mesiacom. V reakcii na výzvy, 

ktoré vtedajší viceprezident Biden ukončil, sa chystal odvolať generálneho prokurátora Viktora Šokina a Blue Star zvýšila svoju 

pôsobnosť na americké úrady aj na ukrajinské úrady. 170 21. marca 2016 poslal zamestnanec Modrej hviezdy e-mailom úradníkovi 

ministerstva zahraničia Amosovi Hochsteinovi žiadosť o stretnutie s generálnym riaditeľom Tramontanom, COO Painterom a Johnom 

Burettou, súkromným právnikom, s cieľom prediskutovať „citlivú energetickú záležitosť pred [ukrajinským] prezidentom Porošenkom 

návšteva DC budúci týždeň. “ 171

Na druhý deň, 22. marca 2016, viceprezident Biden zavolal prezidentovi Porošenkovi ohľadom záruk za pôžičky 

v USA. 172

Keď úradníci Modrej hviezdy čakali na odpoveď Hochsteina, stretli sa s ukrajinskými predstaviteľmi. Tramontano 

konkrétne vypovedala, že sa s Painterom stretli s ukrajinskými predstaviteľmi 22. marca 2016 na ukrajinskom veľvyslanectve. 173 

Telizhenko sa pripojil k tomuto stretnutiu a Tramontano dosvedčil, že burizma je témou diskusie:

Otázka: Takže v tejto chvíli ste v tejto diskusii hovorili s pánom Telizenkom, že ste konkrétne 

nevychovali Burizmu?

Tramontano: Och. Nie, mali sme - Prepáč. Aby bolo jasné, áno, vychovali sme

Burisma, a môj - nepriniesli sme, viete, konkrétne prípady, ktoré sa čakajú.

Otázka: Rozumiem. A práve ste priniesli Burizmu pánovi Telizenkovi, alebo to prišlo na vaše 

stretnutie s pani [Oksanou] Šulyarovou?

Tramontano: Prišlo to na naše stretnutie [22. marca 2016] s pani Shulyar

Zúčastnil sa pán Telizhenko. Stretnutie sme mali s cieľom informovať ich o klientoch, ktorých sme mali, 

vrátane spoločnosti Burisma, a o stretnutiach, ktoré sme hľadali.

Takže áno, [Burisma] vznikol v tejto diskusii. 174

170 Tramontano povedal výborom, že stratégie Blue Star sa podieľajú na „pomoci s vládnymi vzťahmi“ pre Burismu. Zvláštne je, že Painter povedal pravý 

opak. Pozri, Karen Tramontano svedectvo v 39; Sally Painter Svedectvo v 39. rokoch. Navyše pri otázke, či sa spoločnosť Blue Star Strategies angažuje v 

„pomoci s vládnymi vzťahmi“ na Ukrajine v mene spoločnosti Burisma, Painter naznačil, že áno: „Myslím tým, že sme boli v kontakte s vládou, áno.“ Sally 

Painter Svedectvo vo veku 40 rokov. Tramontano a Painter navyše popreli, že by lobovali za vládu USA v mene Burismy, a popierali, že by chceli 

ovplyvňovať politiku USA v súvislosti s Burismou; toto svedectvo je však v rozpore s Amosom Hochsteinom. Pozri Karen Tramontano Svedectvo vo veku 48 

rokov („Nelobovali sme vládu USA.“) A 49 („Vo svojom zastúpení spoločnosti Burisma sme sa nepokúšali ovplyvňovať politiku USA vo vzťahu k Ukrajine.“) 

A Sally Painter Svedectvo vo veku 43 rokov ( Otázka: „Mali ste pri stretnutí s vládnymi úradníkmi USA vplyv na politiku USA voči Burisme?“ Odpoveď: 

„Nie“) a 167 („Nepovažujem ich za lobing. Považujem to za pochopenie toho, pozícia vlády USA. “) v porovnaní so Svedectvom Amosa Hochsteina v 138 („ 

Moja odpoveď sa im nepáčila a snažili sa ma presvedčiť o opaku. “).

171 E-mail od Sean Keeley, Blue Star Strategies, Amos Hochstein, US Dep't of St. (21. marca 2016), [STATE-2019-180001124].

172 Tlačová správa, Biely dom vypnutý. viceprezidenta, Čítanie výzvy viceprezidenta Bidena s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom (22. marca 

2016), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/22/readout-vicepresident -bidens-call-president-petro-poroshenko-ukrajina.

173 Karen Tramontano Svedectvo v 123.

174 Karen Tramontano Svedectvo na 124-25 (zvýraznenie doplnené).
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Podľa dokumentov po stretnutí na ukrajinskom veľvyslanectve Tramontano odpovedal Telizenkovi a požiadal 

ho o naplánovanie stretnutia s generálnym prokurátorom pre Ukrajinu. 175 Jej e-mail tiež informoval Telizhenka, že 

Buretta, právnička a bývalá úradníčka DOJ, plánovala byť na Ukrajine jeden deň. 176

Ďalej deň po ich stretnutí Painter poslal Shulyar a Telizhenko e-mail s predmetom: „Ďakujem.“ V Painte z 23. 

marca 2016 sa v e-maile uvádza: „Ako povedala Karen, myslite na nás ako na rozšírenie svojho tímu. Sme k dispozícii, aby 

sme vám boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní. “ 177

Ďalej Painter uviedol, že Blue Star spolupracuje s „Morganom Williamsom na ich časti návštevy [ukrajinského] 

prezidenta“ a bude mu cťou pomôcť zariadiť niečo pre pána Lozhkina 178

s Denisom McDonoughom, šéfom kancelárie prezidenta alebo s kýmkoľvek iným, s kým má záujem sa stretnúť. “ 179 

Blue Star nepredala tieto záznamy spoločnosti výborom; Namiesto toho ich výbory dostali od Telizhenka. 180

175 Svedectvo Karen Tramontano na výstave 9.

176 Id.

177 E-mail od Sally Painter, Blue Star Strategies, Oksane Shulyar a Andrii Telizhenko (23. marca 2016).

178 "Pán. Lozhkin “sa s najväčšou pravdepodobnosťou týka Borisa Lozhkina, ktorý pôsobil ako vedúci prezidentskej administratívy pre Ukrajinu od júna 2014 do augusta 

2016. Pozri Svetový židovský kongres, Boris Lozhkin, https://www.worldjewishcongress.org/en/bio/borislozhkin.

179 E-mail od Sally Painter, Blue Star Strategies, Oksane Shulyar a Andrii Telizhenko (23. marca 2016).

180 Id.
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24. marca 2016 - tri dni po tom, čo Blue Star požiadala o stretnutie s cieľom „prediskutovať citlivú energetickú 

záležitosť“, a dva dni po stretnutí s Telizhenkom a Shulyarom - sa Painter a Buretta stretli s Hochsteinom na 

ministerstve zahraničia. 181 Podľa Paintera mu počas tohto stretnutia s Hochsteinom v marci 2016 poskytla zhrnutie 

stretnutia Blue Star z decembra 2015 s veľvyslancom Pyattom. 182 Povedala tiež výborom, že Buretta poskytla 

Hochsteinovi brífing o súdnom prípade Spojeného kráľovstva. 183 Hochstein vypovedal, že sa rozhodol stretnúť s 

predstaviteľmi Modrej hviezdy: „Pretože do tohto stretnutia som mal z prvého stretnutia stále dojem, že sa chystajú 

vypracovať správu. Bol som - nemal som problém s tým, že som sa s nimi opäť stretol a počul, kde sú v procese. “ 184 Nepamätal 

si, že mu Blue Star poskytla správu, ale poskytli mu slovný pohľad na to, kde stoja, a tiež sa ho pokúsili „presvedčiť“, 

aby zmenil svoju pozíciu. 185

181 E-mail z Redacted, US Dep't of St., Amos Hochstein, US Dep't of St. (22. marca 2016, 10:43:00 -0400), [STATE2019-18-0001125].

182 Výpoveď Sally Painterovej na čísle 116.

183 Sally Painter Svedectvo o 117.

184 Amos Hochstein Svedectvo na 131-32.

185 Amos Hochstein Svedectvo na 132-33, 138.
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f. Blue Star prijíma odporúčanie Telizhenka odstrániť meno Burisma, aby sa zabezpečilo stretnutie s 

PGO v júni 2016.

Pri príprave stratégií, ako zabezpečiť stretnutie s ukrajinskou generálnou prokuratúrou v júni 2016, predstavitelia Blue Star a 

Telizhenko diskutovali o tom, ako by mali žiadosť o stretnutie predložiť PGO. Blue Star sa pokúsila o toto stretnutie, aby 

prediskutovala prebiehajúce prípady PGO proti Burismovi a Zlochevskému. 7. júna 2016 ponúkol Telizhenko svoju radu v 

e-maile spoločnosti Tramontano:

Chcel som odporučiť, aby som v oficiálnom liste so žiadosťou odobral meno 

spoločnosti a jeho meno pánovi Zlochevskému. Stačí požiadať o stretnutie a uviesť 

iba témy, o ktorých ste chceli diskutovať, očakávať [sic] Zlochevského. Krátko vás 

informujem, keď prídete do Kyjeva, ale pretože sa prezidentovi [Porošenkovi] veľmi 

nepáči Zlochevskij (má osobné problémy), pán Lucenko stretnutie poprie, ak jeho 

meno zostane v liste. Problém môžete nastoliť počas schôdze, ale na oficiálnych 

listoch by som odporúčal ju odstrániť. Hovoril som s náčelníkom štábu. Je pripravený 

na stretnutie, ale uveďte, prosím, názov spoločnosti a jeho meno. 186

10. júna 2016 Tramontano odpovedal Telizenkovi slovami: „Ďakujem za pomoc. Dúfam, že ste dostali 

prepracovaný list. “ 187

Tramontano dosvedčil, že boli prijaté niektoré z Telizenkových odporúčaní: 188

Otázka: Urobila Blue Star zmeny v liste zaslanom generálnemu prokurátorovi, 

ktorý odporučil pán Telizhenko?

Tramontano: John Buretta vykonal zmeny.

Otázka: A aké zmeny urobil pán Buretta?

186 Karen Tramontano Svedectvo na 136-37.

187 Karen Tramontano Svedectvo o 139.

188 Karen Tramontano Svedectvo na čísle 139 - 140.
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Tramontano: Ako si pamätám, a myslím si, že tento dokument je v podaní, zmenil sa

body programu odstrániť názov spoločnosti [Burisma] z bodov programu. 189

22. júna 2016 sa Tramontano, Buretta a Burisma Vadym Pozharskij stretli s generálnym prokurátorom Lutsenkom. 190

g. Úradník Blue Star komunikuje s Telizhenkom v roku 2019.

Zmluva Blue Star s Telizhenkom sa skončila v máji 2017, napriek tomu úradníci Blue Star s 

Telizhenkom naďalej komunikovali.

Tramontano dosvedčil, že po ukončení zmluvy s Telizhenkom „sme zostali v kontakte, povedal by 

som, viete, z času na čas. Keď prišiel do Washingtonu, dal by nám vedieť. Ale povedal by som s ním už dosť 

dlho. “ 191 Na otázku, či je to rovnaké aj pre Paintera, Tramontano odpovedal: „Myslel by som si, že je to 

rovnaké.“ 192 Ďalej, keď sa Tramontana opýtali, či Painter viac komunikuje s Telizhenkom, odpovedala: „Ani 

neviem, ako na túto otázku odpovedať. Prepáč[.]" 193

Keď výbory pohovorili s Painterom, vysvetlila, ako komunikovala s Telizhenkom:

Otázka: Ako ste komunikovali s pánom Telizhenkom?

Maliar: Komunikovali sme e-mailom a telefonicky.

Otázka: Telefonicky máte na mysli telefonické hovory?

Maliar: Áno. 194

V tom okamihu rozhovoru Painter neuviedol, že komunikovala cez WhatsApp s Telizhenkom. 195 Výbory 

dostali nejaké obrázky správ WhatsApp medzi Painterom (biele políčka) a Telizhenkom (zelené políčka) 

počnúc aprílom 2019 a končiac v auguste 2019. Tieto texty ukazujú, že Blue Star a Telizhenko udržiavali 

stály kontakt aj po ukončení zamestnania. a že Modrá hviezda sa naďalej spoliehala na jeho radu.

189 Id. ( zvýraznenie doplnené).

190 Karen Tramontano Svedectvo o 140.

191 Karen Tramontano Svedectvo o 161.

192 Id.

193 Id.

194 Sally Painter Svedectvo o 150.

195 Sally Painter nedokázala poskytnúť komunikáciu s výbormi prostredníctvom aplikácie WhatsApp a komunikáciu poskytla Andrii Telizhenko.
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Správy vymieňané medzi Sally Painter (biele pozadie) a

Andrii Telizhenko (zelené pozadie) 196

196 Správy WhatsApp medzi Sally Painter, Blue Star Strategies a Andrii Telizhenko (v evidencii Comms.).
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Správy vymieňané medzi Sally Painter (biele pozadie) a

Andrii Telizhenko (zelené pozadie) 197

197 Id.

49



Správy vymieňané medzi Sally Painter (biele pozadie) a

Andrii Telizhenko (zelené pozadie) 198

198 Id.
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Správy vymieňané medzi Sally Painter (biele pozadie) a

Andrii Telizhenko (zelené pozadie) 199

199 Id.
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Keď výbory prezentovali tieto správy WhatsApp Painterovi, potvrdila, že tieto správy boli autentické:

Otázka: Písali ste si s Andrii Telizhenko?

Maliar: Verím, že áno.

Otázka: Vyzerajú to ako správy medzi vami a pánom Telizenkom?

Maliar: Áno.

Otázka: Ako často si píšete s pánom Telizhenkom?

Maliar: Neviem to vyčísliť. Nepamätám si to číslo. 200

Painter tieto správy WhatsApp neposkytoval výborom napriek opakovaným žiadostiam. Na otázku, či tieto správy má aj 

naďalej s Telizenkom, Painter vypovedal: „ Neuchovávam svoje správy z aplikácie WhatsApp. "A na otázku, prečo si 

správy neuchováva, Painter povedal:" Rád sa ich zbavujem. Dáva mi vedieť, že som dokončil úlohu. Takže sa 

zbavujem svojich textov a svojej WhatsApp a akejkoľvek mojej podobnej prevádzky. Rád by som mal čistý 

súbor. “ 201

Na otázku, prečo v júli 2019 komunikovala s Telizhenkom, Painter vypovedal: „ Mali sme vynikajúci 
vzťah a pravidelne so mnou komunikoval. “ 202

Podľa týchto správ, dňa 30. apríla 2019, Painter povedal Telizenkovi, aby „prosím znova spustite 

[modrú hviezdu].“ Výbory sa pýtali Paintera na túto správu:

Otázka: Znie to, akoby ste mu to nariaďovali [Odstrániť z jeho životopisu modrú hviezdu]. Nie?

Maliar: Ako som už uviedol predtým - bude to po tretíkrát - p. Telizhenko čoraz viac 

spolupracoval s pánom Giulianim a viedli sme rozhovor o tom, či by mu to ublížilo s 

republikánmi, keby mal na svojom životopise Modrú hviezdu. Nejde teda o 

charakteristiku nášho rozhovoru.

Otázka: Je to teda spojené so správou, ktorú ste vyššie poslali 26. apríla 2019 a ktorá hovorí: 

„Videli ste, čo napísal Šalamún o tom, čo ste povedali?“

Maliar: Nemyslím si - nemôžem to komentovať, pretože si nemyslím, že ide o presné 

znázornenie reťazca udalostí.

200 Sally Painter Svedectvo na 153-54 (zvýraznenie doplnené).

201 Sally Painter Svedectvo pri čísle 157 (zvýraznenie doplnené).

202 Sally Painter Svedectvo na čísle 158 (zvýraznenie doplnené).
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Otázka: Takže radíte pánovi Telizhenkovi, ako lepšie spolupracovať s Rudym Giulianim a republikánmi?

Maliar: Je iróniou, že pán Telizhenko sa pýtal na moju radu. 203

V ďalšej správe, 18. júna 2019, poslala Painter telizenkovej správu „Podaná sťažnosť.“ Výbory sa pýtali 

Paintera na túto správu a ona vysvetlila:

Otázka: 18. júna 2019 ste napísali „Sťažnosť podaná.“ Na čo sa tento odkaz odkazuje?

Maliar: Nepamätám sa.

Otázka: Nemáte spomienky?

Maliar: Nebudem.

Otázka: Prečo by ste museli povedať pánovi Telizhenkovi, že bola podaná sťažnosť?

Maliar: Nepamätám sa. 204

h. Záver

Obamova administratíva a demokratický lobby obchod Blue Star Strategies mali počas niekoľkých rokov 

dôsledný a rozsiahly kontakt s Andrii Telizhenko. Napriek týmto dobre zdokumentovaným kontaktom s demokratickými 

úradníkmi sa demokrati pokúsili spochybniť toto vyšetrovanie za to, že od neho dostali nejaké záznamy týkajúce sa 

Modrej hviezdy. Niektorí demokrati dokonca (nesprávne) označili Telizhenka za „hviezdneho svedka“ výborov. 205

Aj keď výborom predložil malý počet záznamov týkajúcich sa Blue Star, výbory s ním v rámci tohto vyšetrovania 

nikdy nevykonali pohovor. 206 Demokrati napriek tomu tvrdia, že Teliženko je zapojený do ruskej dezinformačnej 

kampane. Aj keď takmer všetky záznamy výborov pochádzajú od amerických agentúr a amerických úradníkov alebo 

osôb, demokrati opakovane nesprávne interpretovali fakty tohto vyšetrovania. Pritom pohodlne ignorovali svoju 

dlhoročnú históriu stretnutí s Telizhenkom a jeho celoročnú prácu v obchode s demokratickými loby. Ak majú 

demokrati obavy z toho, že Telizhenko predstavuje riziko rozvoja dezinformácií, je pozoruhodné, že hodnotiaci 

členovia nevyjadrili nijakú zvedavosť nad jeho prácou s Obamovou administratívou alebo stratégiami Blue Star.

203 Sally Painter Svedectvo o 161.

204 Sally Painter Svedectvo o 156.

205 Rebrujúci člen Ron Wyden, Wyden vstupuje na pôdu Senátu, aby sa zaoberal ruskými dezinformáciami pri chybnom vyšetrovaní v Kongrese, voľby do roku 2020 

(16. septembra 2020), https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-senate-floor -na-adresu-rusko-informacne 

informacie-v-chybnom-kongrese-vysetrovanie-2020-volby.

206 Výbory dostali od Telizhenka malý počet záznamov týkajúcich sa jeho komunikácie s agentúrou Blue Star Strategies a následnej práce pre 

ňu. Rankujúci člen Peters a hodnotiaci člen Wyden majú prístup k týmto záznamom, odmietli ich však prijať alebo skontrolovať. Keby to urobili, 

boli by si všimli, že ministerstvo zahraničia, národné archívy a stratégie Blue Star (po tom, čo dostali predvolanie), poskytli výborom väčšinu 

rovnakých záznamov. Tiež by si všimli e-maily a textové správy, ktoré Blue Star nedokázala výborom predložiť.
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X. MENŠINA FALSELNE OBVINILA PREDSEDU Z PORUŠENIA V RUSKEJ DEZINFORMAČNEJ 

KAMPAŇE A NA VYŠETROVANIE RUŠILA ĎALŠÍMI TAKTIKAMI.

a. Úvod

Odkedy väčšina začala vyšetrovanie, hodnotiaci členovia sa pokúsili nesprávne charakterizovať jej rozsah v 

snahe spochybniť jej prípadné zistenia. Urobili tak čiastočne šírením neopodstatnenej konšpiračnej teórie zakorenenej 

v kampani vplyvu zahraničného pôvodu, ktorú verejne identifikovala Spravodajská komunita (IC). 207 Demokrati, nielen 

členovia v poradí, sa konkrétne spoliehali na materiály a vyhlásenia cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa pokúšajú 

ovplyvniť politiku USA, pri vyberaní nepodložených a preukázateľne nepresných obvinení, ktoré spájajú vyšetrovanie 

väčšiny s tými istými nespoľahlivými cudzincami.

V rámci svojho úsilia demokrati prepašovali svoje neklasifikované špekulácie pomocou klasifikovanej analýzy 

spravodajských informácií, aby vytvorili dyhu dôveryhodnosti v snahe chrániť svoje tvrdenia pred verejnou kontrolou. 

Tieto nepravdivé tvrdenia potom prenikli do spriatelených médií, ktoré o nich informovali ako o skutočnosti. Spoločne tieto 

siete demokratických úradov a liberálnych tlačových stredísk pracovali na fikcii faktov s cieľom vytvoriť falošný príbeh, 

ktorý má podkopať a zdiskreditovať vyšetrovanie predsedov a jeho prípadné zistenia. V tomto procese sa demokrati 

spoliehali na a šírili dezinformácie zo zahraničných zdrojov, ako napríklad ukrajinský predstaviteľ Andrij Derkach, ktorého 

IC verejne varovala, sa snaží aktívne ovplyvňovať politiku USA. 208 Demokrati, konkrétne členovia v poradí, sa teda zapojili 

do dezinformačnej kampane, nie predsedovia Grassley alebo Johnson.

b. Začiatky vyšetrovania, skoré úniky informácií a nerovnaké zdieľanie informácií

Predseda Grassley a predseda Johnson 15. novembra 2019 napísali neverejný list adresovaný sieti 

financií FinCEN (Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network), v ktorej žiadali správy o 

podozrivých činnostiach (SAR) pre jednotlivcov a subjekty, vrátane Hunter Biden, Burisma Holdings ( Burisma) a 

ďalšie. Aj keď väčšina listov zaslaných počas vyšetrovania bola zverejnená krátko po ich odoslaní, tento list nebol 

zverejnený v tom čase kvôli citlivej povahe podkladových záznamov a potrebe zabezpečiť integritu vyšetrovania, 

pokiaľ ide o tie záznamy. SAR často obsahujú dôkazy o potenciálnej trestnej činnosti, ako je pranie špinavých 

peňazí a podvody, a v tom čase neexistovali dôkazy o tom, že SARs existujú pre jednotlivcov uvedených v žiadosti. 209 

List bol však zdieľaný s kanceláriou Ranking Member Peters. Iba o týždeň neskôr, nov.

207 Pozri Tlačová správa, vypnutá. dir. Nat'l Intelligence, vyhlásenie riaditeľa NCSC Williama Evaninu: Aktualizácia volebných hrozieb pre americkú verejnosť (7. augusta 

2020), https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/ 

2139-vyhlásenie-ncsc-riaditeľa-william-evanina-volebné-ohrozenie-aktualizácia-pre-americkú-verejnosť; pozri tiež, Úvodné vyhlásenie Joshua Flynna Browna, zástupcu 

vedúceho vyšetrovacieho poradcu predsedu Grassleyho (17. septembra 2020).

208 Viď id.

209 Pozri Vypnuté. kontrolóra meny, správy o podozrivej činnosti (2013),

https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activity-reports/indexsuspicious-activity-reports.html.
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22, 2019, kópia listu unikla agentúre Reuters, ktorá zverejnila článok obsahujúci odkaz na úplnú a nezrušenú 

kópiu listu. 210 Podľa štátnej pokladnice protokol rezortu vyžaduje opečiatkovanie dokumentu, ktorý uniknutá 

verzia neobsahovala.

K ďalšiemu veľkému úniku došlo vo februári 2020, iba deň po tom, čo výbory poslali verejný list tajnej 

službe požadujúci cestovné záznamy Huntera Bidena. 211 Výbory požiadali o cestovné záznamy s cieľom posúdiť 

tvrdenia, že Hunter Biden mohol na súkromné   podnikanie použiť cestovanie sponzorované vládou. Úniky 

nesúviseli s listom tajnej služby, ale boli navrhnuté tak, aby podkopali požiadavku štátnej pokladnice. Napríklad 

tieto zverejnenia pre médiá zahŕňali skutočnosť, že štátna pokladnica poskytovala informácie reagujúce na 

požiadavky výborov, ako aj približný dátum, keď štátna pokladnica začala svoju produkciu pre výbory. 212 V článku 

Yahoo News sa tiež uvádza: „Žiadosti senátorov o ministerstvo financií priniesli ovocie, uvádza sa v zozname 

demokratického senátora za finančný výbor Rona Wydena z Oregonu [.]“ 213 Hovorca senátora Wydena tiež citoval 

slová: „Ministerstvo financií [rýchlo] vyhovuje požiadavkám republikánov Senátu - nie sú potrebné nijaké 

predvolania - a poskytuje„ dôkazy “pochybného pôvodu.“ 214 V článku Yahoo News sa uvádza, že ministerstvo 

financií „vyhovelo požiadavkám republikánskych senátorov na veľmi citlivé a dôsledne vedené finančné záznamy o 

Hunterovi Bidenovi a jeho spolupracovníkoch [.]“ 215 V ten istý deň, ako bol uverejnený článok Yahoo News, 

Buzzfeed News uviedol, že výbory začali koordinovať rozhovory s potenciálnymi svedkami. 216

Na rozdiel od tvrdenia, že predsedovia do vyšetrovania predsedov nezahrnuli hodnotiacich členov, 

hodnotiaci člen Wyden a hodnotiaci člen Peters nie sú účastníkmi väčšinového vyšetrovania. Predseda 

Grassley a predseda Johnson ich však zahrnuli do všetkých produkcií a rozhovorov o dokumentoch, aj keď sa 

hodnotiaci členovia pri vyšetrovaní nezhodovali s rovnakými zásadami začlenenia. 217 Ako jeden príklad, 1. júla 

2020 zverejnili hodnotiaci člen Wyden a hodnotiaci člen Peters správu COVID-19, ktorá obsahovala neverejné 

vládne informácie, ktoré neboli zdieľané s

210 Pozri Richard Cowan a Valerie Volcovici, Americkí republikánski senátori žiadajú ministerstvo financií o akékoľvek správy o Hunterovi Bidenovi, R EUTERS

(22. novembra 2019), https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-biden/us-republican-senators-ask-treasury-forsuspicious-activity-reports-on-hunter- 

biden-idUSKBN1XW254.

211 Pozri List predsedu Charlesa Grassleyho, S. Comm. o Fin. a predseda Ron Johnson, S. Comm. o vlasti odd. a vládne inštitúcie, tajnej službe USA. (5. 

februára 2020), 

https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-0205%20CEG%20RHJ%20to%20Secret%20Service%20%28Biden%20Travel%29. pdf ; pozri 

tiež Emma Loop, Čo sa deje pri vyšetrovaní republikánov v Bidene Ukrajina, B UZZFEED N EWS ( 6. februára 2020), 

https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation; Luppe B. Luppen, Ministerstvo financií zaslalo informácie o Hunterovi 

Bidenovi na rozšírenie vyšetrovania senátu GOP, Y. AHOO N EWS ( 6. februára 2020), 

https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senate-inquiry-

161846826.html.

212 Viď id .

213 Luppe B. Luppen, Ministerstvo financií zaslalo informácie o Hunterovi Bidenovi na rozšírenie vyšetrovania senátu GOP, Y. AHOO N EWS

(6. februára 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senate-inquiry-

161846826.html.

214 Id .

215 Id.

216 Emma Loop, Čo sa deje pri vyšetrovaní republikánov v Bidene Ukrajina, B UZZFEED N EWS ( 6. februára 2020), 

https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.

217 E-mailová korešpondencia medzi majoritným a menšinovým personálom (v evidencii s kom.).
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Predseda Grassley a predseda Johnson alebo ich zamestnanci. 218 Hodnotiaci členovia nezahrnuli predsedov a ich zamestnancov do 

všetkých žiadostí o predloženie dokumentov týkajúcich sa tohto preskúmania. 219

Hodnotiaci člen Wyden a hodnotiaci člen Peters okrem toho poskytli zamestnancom predsedov návrh tejto správy, 

ktorý mal celkovú dĺžku 30 strán, a predstavoval, že ide o konečnú verziu, ktorá bude zverejnená. 220 O niekoľko dní 

neskôr hodnotiaci členovia zverejnili „záverečnú“ správu, ktorá mala 98 strán, nie 30 strán, ktoré boli predstavené 

predsedom a ich zamestnancom. 221

Ďalším príkladom bol hodnotiaci člen Wyden, ktorý uskutočnil ročné vyšetrovanie Centers for Medicare & 

Medicaid Services Administrator Seema Verma s Domovým výborom pre energetiku a obchod, Domovým výborom pre 

dohľad a reformu a menšinou vo výbore Senátu pre zdravie, Školstvo, práca a dôchodky. 9. septembra 2020 o 18:16 hod. 

Zamestnanec hodnotiaceho člena Wyden informoval zamestnancov predsedu Grassley, že správa bude vydaná 

nasledujúce ráno. 222 Zamestnanci člena Rankenu Wyden nezahŕňali zamestnancov predsedu Grassleyho pri žiadnych 

produkciách dokumentov, pohovoroch svedkov, návrhoch správ ani pri komunikácii týkajúcej sa tohto vyšetrovania.

Ďalej hodnotiaci členovia opakovane zverejňovali predtým nezverejnené a neverejné informácie 

týkajúce sa vyšetrovania väčšiny. 11. februára, 6. mája a júla

7. 7. 2020, hodnotiaci člen Wyden, pomocou väčšinového vyšetrovania požadoval od ministerstva zahraničia citlivé 

materiály týkajúce sa Ukrajiny. 223 Týmto spôsobom sa v listoch zo 6. mája a 7. júla takisto uskutočnilo neoprávnené 

zverejnenie predtým neverejných informácií, vrátane podrobností o počte dokumentov predložených ministerstvom 

zahraničia v reakcii na žiadosti výborov, informácie, ktoré by nepoznali, keby neboli zahrnuté do produkcií 

dokumentov. 224 Spravodajstvo tieto informácie použilo na informáciu, že administratíva odpovedala na žiadosti 

predsedov neobvyklou rýchlosťou, čo bolo nepravdivé. 225

Zamestnanci predsedov a hodnotiacich členov navyše telefonovali s právnikmi Victorie Nulandovej 29. 

augusta 2020. V priebehu tohto telefonického hovoru boli pracovníci poradia

218 Pozri Tlačová správa, Spec. Comm. o starnutí, Casey, Peters, Wyden vydávajú novú správu podrobne popisujúcu zlyhanie Trumpovej vlády pri ochrane obyvateľov a 

pracovníkov opatrovateľskej služby pred COVID-19 ( 1. júla 2020), 

https://www.aging.senate.gov/pressrelease/casey-peters-wyden-release-new-report-detailing-trump-administrations-failure-to-protect-nursing-home-residents- 

andworkers-from-covid-19-.

219 E-mailová korešpondencia medzi majoritným a menšinovým personálom (v evidencii s kom.).

220 Id. ( v evidencii s Comms.).

221 Pozri S. Rep., COVID-19 V OŠETROVATEĽSKÝCH DOMOVIACH Ako zlyhala Trumpova administratíva obyvateľov a pracovníkov, Spec. Comm. o starnutí (júl 2020), 

https://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/COVID-

19% 20v% 20Ošetrovateľstvo% 20Domovy% 20Final% 20Report.pdf.

222 E-mailová korešpondencia medzi majoritným a menšinovým personálom (v evidencii s kom.).

223 Pozri List hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. vo Fínsku, na americké oddelenie sv. (11. februára 2020), 

https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/021120%20Wyden%20Letter%20to%20Mike%20Pompeo% 20RE% 20Ukrajina% 20Sledovať% 20Up.pdf; List 

hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. vo Fínsku, na americké oddelenie sv. (6. mája 2020), 

https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; List hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. vo Fin., na US Dep't of 

St. (7. júla 2020),

https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third%20Ukraine%20Request.pdf.

224 Viď id.

225 Pozri Luppe B. Luppen, Ministerstvo financií zaslalo informácie o Hunterovi Bidenovi na rozšírenie vyšetrovania senátu GOP, Y. AHOO

N EWS ( 6. februára 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senateinquiry-161846826.html .
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Člen Wyden sa pokúsil prezradiť Nulandovej rade prepísané svedectvo iného svedka. Zamestnanci predsedov 

sa okamžite prihlásili, aby prerušili komunikáciu, a objasnili, že takéto zverejnenie by negatívne ovplyvnilo 

integritu vyšetrovania. Zamestnanci hodnotiacich členov boli navyše v kontakte s právnymi zástupcami pre 

svedkov bez prítomnosti predsedov; v súvislosti s vyšetrovaním vedeným iba predsedami a na rozdiel od 

hodnotiacich členov vzbudzuje tento jednostranný kontakt obavy z akejkoľvek účelovej alebo neúmyselnej 

komunikácie, ktorá by mohla poškodiť integritu vyšetrovania.

Domáci demokrati sa tiež pokúsili zapojiť do tohto vyšetrovania. 21. mája

2020 zástupca Eliot Engel, ktorý je predsedom domáceho výboru pre zahraničné veci, napísal ministerstvu 

zahraničia, aby požiadalo o poskytnutie dokumentov poskytnutých výborom Senátu aj jeho výboru. 226 ( Samozrejme, 

hodnotiaci člen Wyden a hodnotiaci člen Peters dostali súčasnú produkciu všetkých záznamov poskytnutých 

výborom.) S odvolaním sa na hodnotiaceho člena Wyden predseda Engel nepožiadal o materiály v súvislosti s 

vlastným vyšetrovaním. 227 Namiesto toho iba požiadal o všetky záznamy, ktoré boli predložené výborom. 228 Zdá 

sa, že jeho nedostatočne predvídaná požiadavka je ďalším úsilím o zhromažďovanie informácií na účely 

uskutočňovania politických zásahov. Predseda Engel ďalej predvolal záznamy a v snahe silného ministra Pompea 

odovzdať dokumenty pohrozil, že proti nemu začne pohŕdanie. 229 Na základe komunikácie s ministerstvom 

zahraničných vecí zasahovali kroky predsedu Egela priamo do toho, že ministerstvo zahraničných vecí 

produkovalo predsedom záznamy. 18. septembra 2020 poskytlo ministerstvo zahraničia kópie záznamov 

vyhotovených výborom predsedovi Engelovi bez predchádzajúceho oznámenia predsedom.

c. Tvrdia konšpiračná teória

13. júla 2020 vodca menšín Chuck Schumer, senátorka Mark Warner, hovorkyňa Nancy Pelosi a 

zástupca Adam Schiff zaslali FBI list s utajovanou prílohou, v ktorom vyjadrili domnelú vieru, že Kongres je 

predmetom zahraničnej dezinformačnej kampane. . 230 V tomto liste, ktorý bol verejne zverejnený 20. júla 2020, 

požiadali o obranný brífing o zahraničných snahách zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2020. 231 

Utajovaná príloha obsahovala nezaradené prvky, ktoré sa okrem iného pokúsili - a zlyhali - spojiť vyšetrovanie 

spoločných výborov so zahraničnou dezinformáciou.

226 List predsedu Elliota Engela, predsedu USHR. o zahraničných af., na americké oddelenie sv. (21. mája 2020), 

https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/5/7/577bfdef-657a-48d7-b8e9-1b91229daf5d/ 404E6B8B9F59DED DBA792009808D9C91 

.5-21-2020.ele-letter-to-pompeo.pdf .

227 Viď id.

228 Viď id.

229 Pozri Tlačová správa, predseda Elliot Engel, komisár USHR. o zahraničných záležitostiach, Engel oznamuje pohŕdanie proti Pompeovi (28. augusta 2020), 

https://foreignaffairs.house.gov/2020/8/engel-announces-contempt-proceedings-against-pompeo.

230 List vedúceho menšiny Charlesa Schumera, podpredsedu Marka Warnera, S. Select Comm. o spravodajských službách, hovorkyňa Nancy Pelosi a predseda 

Adam Schiff, H. Select Comm. o spravodajských službách, Fedu. Úrad pre vyšetrovanie (13. júla 2020), 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-_defensive_briefing_signed.pdf.

231 List vedúceho menšiny Charlesa Schumera, podpredsedu Marka Warnera, S. Select Comm. o spravodajských službách, hovorkyňa Nancy Pelosi a predseda 

Adam Schiff, H. Select Comm. o spravodajských službách, Fedu. Úrad pre vyšetrovanie (13. júla 2020), 

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-_defensive_briefing_signed.pdf; pozri tiež Tlačová správa, predsedníčka 

snemovne Nancy Pelosi, Pelosi, Schumer, Schiff, Warner Zašlite list riaditeľke FBI so žiadosťou o briefing obrannej kontrarozviedky pre všetkých členov (20. júla 

2020), https://www.speaker.gov/newsroom/72020- 2.
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Jedným z týchto prvkov bol neklasifikovaný odsek, ktorý sumarizuje dokument s otvoreným zdrojovým 

kódom, ktorý vytvoril Ukrajinec Andriy Derkach, ktorý je v súlade s Ruskom a v ktorom sa spomínajú predsedovia 

spolu s ďalšími republikánskymi senátormi a predstaviteľmi administratívy. V tomto dokumente sú predsedovia 

označení ako jednotlivci, ktorí bojujú proti ukrajinskej korupcii, a pod ich obrázkami je ikona obálky. Demokrati 

špekulovali, že ikona obálky možno naznačuje, že predsedovia možno dostali informácie od tohto ukrajinského 

štátneho príslušníka. Liberálne médiá zachytili túto referenciu, zjavne z dôvodu úniku informácií, aj keď predsedovia 

od ukrajinského štátneho príslušníka nedostali žiadne informácie, ani údajné pásky. Tieto médiá informovali, že 

predsedovia dostali informácie od Derkach, čo je nepravdivé. 232 Kliknutím na ikonu obálky v dokumente sa skutočne 

vytvorí zbierka verejných listov, ktoré predsedovia zaslali počas vyšetrovania, a nie ďalšie dokumenty, ktoré im 

údajne poslal Derkach. Hoci sa list a príloha demokratov z 13. júla zameriavali na vyšetrovanie predsedov, tieto listy 

neboli kopírované a prístup k utajovanej časti im bol umožnený až dva týždne po jeho zaslaní FBI a týždeň po tom, 

čo boli jeho časti verejne oznámené. .

16. júla, iba pár dní predtým, ako sa list demokratov z 13. júla dostal na verejnosť, radiaci sa člen 

Peters a hodnotiaci člen Wyden napísali predsedom, aby požiadali pracovnú skupinu FBI pre zahraničné 

vplyvy a ďalších príslušných členov IC o brífing o záležitostiach týkajúcich sa Vyšetrovanie výborov. 233 Predsedovia 

28. júla 2020 odpovedali hodnotiacim členom a pripomenuli im, že v marci 2020 FBI a príslušní členovia IC 

informovali výbory o vyšetrovaní a v tom čase poskytli ubezpečenie, že neexistuje dôvod, aby výbory by 

nemali pokračovať vo vyšetrovaní. 234 Tieto uistenia boli poskytnuté so znalosťami verejných správ, že Andrii 

Telizhenko poskytla záznamy výborom. Je pozoruhodné, že Telizhenko mal rozsiahly a dôsledný kontakt s 

predstaviteľmi Obamovej administratívy a konzultantom DNC a pracoval pre americkú demokratickú firmu 

Blue Star Strategies v záležitostiach týkajúcich sa vyšetrovania výborov. Jediné záznamy, ktoré poskytol 

výborom, sa preto týkali jeho práce pre Blue Star Strategies a jeho interakcií s predstaviteľmi Obamovej 

administratívy. Počas tohto briefingu agentúry navyše objasnili zamestnancom výborov, že nemajú žiadne 

ďalšie informácie, ktoré by mohli poskytnúť, a že príslušné písomné výrobky, ku ktorým majú členovia prístup 

už mesiace, hovoria samy za seba. Následne 6. augusta 2020

232 Pozri Natasha Bertrand, Andrew Desiderio a Kyle Cheney, Demokrati: Pakety zaslané spojencom Trumpa sú súčasťou zahraničného sprisahania k poškodeniu Bidena, P OLITICO 

( 23. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-areforeign-plot-to-damage-biden-380217 ; Ako predsedovia opakovane hovorili, oni 

ani ich zamestnanci nedostali od Derkach informácie, nespoliehali sa na ne ani si ich nevyžiadali.

233 List hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. o Fin. a hodnotiaci člen Gary Peters, S. Comm. o vlasti odd. a vládne spol., predsedovi 

Grassleymu, S. Comm. o Fin. a predseda Ron Johnson, S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. (16. júla 2020),

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/200716_Letter_PetersWyden_IntelligenceBriefingRequest.pdf.

234 List predsedu Charlesa Grassleyho, S. Comm. o Fin. a predseda Ron Johnson, S. Comm. o vlasti odd. a vládna príslušnosť, hodnotiacemu 

členovi Ronovi Wydenovi, S. Comm. o Fin. a hodnotiaci člen Gary Peters, S. Comm. o vlasti odd. a vládna af. (28. júla 2020), 

https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2020-07-28%20RHJCEG%20Letter%20to%20Peters-Wyden%20%28Defensive%20Briefing%29.pdf 

.
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Dňa 20. júla 2020 informovala spoločnosť Politico o obsahu listu demokratov z 13. júla 2020. 235 Nemenované 

zdroje článku tvrdili, že utajovaná príloha citovala vyšetrovanie Hunter Bidena a ďalších ako „jeden zo zdrojov ... 

znepokojenia“. 236 Nasledujúci článok o politike, ktorý opäť citoval nemenované zdroje, informoval, že v roku 2019 

Derkach údajne poslal informácie niekoľkým členom Kongresu, vrátane predsedov a hodnotiacich členov Wydena a 

hodnotiacich členov Peters. 237 Tento článok potom ďalej naznačoval, že tieto slabé paralely posilnili „podozrenie“ 

niektorých demokratov, že vyšetrovanie výborov „„ prepiera “kampaň zahraničného vplyvu s cieľom poškodiť 

Bidena.“ 238 Článok Politico tiež naznačuje, že zástupca štátneho tajomníka pre európske a euroázijské záležitosti 

George Kent a niekoľko ďalších osôb boli predmetom žiadostí výboru o informácie. 239

Predsedovia opakovane odmietali tvrdenia, že mali nejaké kontakty s Derkachom. V auguste 2020 bol Derkach IC 

verejne označený za navrhovateľa vplyvnej kampane pochádzajúcej zo zahraničia, ktorá má ovplyvniť voľby v roku 

2020. Za rovnakú činnosť bol neskôr sankcionovaný americkým ministerstvom financií. 240 Predseda Grassley a 

predseda Johnson ocenili ministerstvo financií za uloženie týchto sankcií. 241

Pretože kancelárie predsedu Johnsona a predsedu Grassleyho nedostali a nevedeli o informáciách, ktoré 

údajne poslal Derkach, je nemožné, aby úsilie Derkach mohlo akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vyšetrovanie výborov. 

Ďalej by teraz malo byť zrejmé, že hlavné tvrdenia Derkachovej nie sú v žiadnom prípade súčasťou vyšetrovacej 

práce výborov. Napríklad podľa medializovaných informácií je Derkach zodpovedný za šírenie obvinení, že Burisma 

uskutočnil priame platby Joeovi Bidenovi vo výške 900 000 dolárov, ktoré boli údajne Bidenovi prenesené 

prostredníctvom poradenskej firmy jeho syna Rosemont Seneca Partners a označené ako „konzultačné služby“. . “ 242 Toto 

tvrdenie o priamych platbách zaslaných Joeovi Bidenovi sa nehodnotí v správe výborov o vyšetrovaní a ani sa nikdy 

neuviedlo ako predikát žiadnej z informačných žiadostí výborov. Avšak počas pohovoru predsedov s Georgom 

Kentom zaradil personál hodnotiaceho člena Peters do záznamu o rozhovore ten istý Derkach

235 Pozri Natasha Bertrand, Kyle Cheney a Andrew Desiderio, Vedúci predstavitelia Dem požadujú inštruktáž FBI o „zahraničnej interferenčnej kampani“ zameranej na 

zákonodarcov, P OLITICO ( 20. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/20/democrats-fbi-briefingforeign-interference-campaign-373134 .

236 Viď id.

237 Pozri Natasha Bertrand, Andrew Desiderio a Kyle Cheney, Demokrati: Pakety zaslané spojencom Trumpa sú súčasťou zahraničného sprisahania k poškodeniu Bidena, P OLITICO 

( 23. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-areforeign-plot-to-damage-biden-380217. Ako predsedovia opakovane hovorili, oni 

ani ich zamestnanci nedostali od Derkach informácie, nespoliehali sa na ne ani si ich nevyžiadali.

238 Viď id.

239 Pozri Natasha Bertrand, Andrew Desiderio a Kyle Cheney, Demokrati: Pakety zaslané spojencom Trumpa sú súčasťou zahraničného sprisahania k poškodeniu Bidena, P OLITICO 

( 23. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-areforeign-plot-to-damage-biden-380217.

240 Pozri Tlačová správa, vypnutá. dir. Nat'l Intelligence, vyhlásenie riaditeľa NCSC Williama Evaninu: Aktualizácia volebných hrozieb pre americkú verejnosť (7. augusta 

2020), https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item / 

2139-vyhlásenie-ncsc-riaditeľa-william-evanina-aktualizácia-volebných-hrozieb-pre-americkú-verejnosť; pozri tiež Tlačová správa, ministerstvo financií USA, sankcie 

štátnej pokladnice proti aktérom ruských volebných interferencií (10. septembra 2020),

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1118.

241 Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. on Fin., Grassley, Johnson Praise Trump Admin Action Against Foreign Disinformation & Election 

Interference (10. septembra 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassleyjohnson-praise-trump-admin 

-akcie-proti-cudzej-dezinformacie.

242 Mark Moore, Giuliani tvrdí, že ukrajinská spoločnosť zaplatila Joeovi Bidenovi 900 000 dolárov za lobistické poplatky, N EW Y. ORK P OST ( 10. októbra 2019), 

https://nypost.com/2019/10/10/giuliani-claims-ukrainian-company-paid-joe-biden-900000-in-lobbying-fees/.

60



dokument, na ktorý sa demokrati vo svojom liste z 13. júla odvolávali pri nepravdivom obvinení predsedov zo 

spoliehania sa na dezinformácie. 243 Kent označil Derkachov dokument za dezinformáciu, ale aj tak ho využili 

zamestnanci Ranking člena Peters. 244 Preto členovia rebríčka zaviedli do záznamu dezinformácie, nie predsedovia. 245

Stručne povedané, list demokratov z 13. júla 2020 sa opieral o zahraničné dezinformácie, ktoré vytvorili falošné a 

škodlivé narážky na prácu predsedu v oblasti dohľadu. Táto narážka bola potom zabalená do utajovanej prílohy so zjavnou 

snahou vyrobiť dyhu dôveryhodnosti a chrániť ich analýzu pred verejnou kontrolou pred ich šírením do spravodajských 

médií, ktoré uvádzali ich špekulácie ako skutočnosť. Je iróniou, že demokrati sa spoliehali na a šírili dezinformácie získané 

zo zahraničia, aby falošne obvinili republikánov, že sa spoliehajú na rovnakú dezinformáciu zo zahraničia.

Napriek svojim nepresnostiam sa falošné rozprávanie demokratov naďalej zachytáva, zosilňuje a šíri 

prostredníctvom širokej siete médií priateľských k demokratom a demokratických členov Kongresu. MSNBC vo veľkej 

miere informovala o Derkachových obvineniach. 246 Ďalej 7. augusta 2020 uverejnil senátor Richard Blumenthal úvodník v The 

Washington Post v ktorom zopakoval mnohé z týchto nepodložených obvinení, akoby boli skutočné. 247 Napísal:

Teraz sa nezdá, že… dezinformácie a podvody získavajú na popularite aj v 

Kongrese: V stredu denník The Post uviedol, že senátor Ron Johnson (R-Wis.), 

Predseda Výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti, sa pohybuje s 

vyšetrovaním podozrivej rodiny kandidáta na demokratického prezidenta Joeho 

Bidena pomocou dokumentov, ktoré senátorovi poskytol syn bývalého dôstojníka 

KGB. Johnsonove kroky podľa spravodajských správ tak znepokojujú CIA, že ho 

agentúra odmietla informovať. Pomysli na to: Kongres sa môže stať fórom pre 

odhalené konšpiračné teórie rozširované kremeľskými splnomocnencami. Nie je 

možné ospravedlniť pretrvávanie ruských dezinformácií v Senáte USA, rovnako 

ako neexistuje ospravedlnenie, ktoré by bránilo americkej verejnosti dozvedieť sa 

viac o skutočných zahraničných hrozbách novembrových volieb. 248

Odkaz senátora Blumenthala na dokumenty poskytnuté bývalým dôstojníkom KGB je odkazom na odhalenú 

konšpiračnú teóriu, že Derkach poslal dokumenty predsedom. Jeho zmienka o brífingu Ústrednej spravodajskej služby 

(CIA) sa týka falošných obvinení rozšírených 5. augusta,

2020, článok Politico, ktorý naznačuje, že CIA odmietla spolupracovať s ponukou na briefing

243 George Kent Svedectvo o 150.

244 George Kent Svedectvo o 156.

245 George Kent Svedectvo o 150.

246 Pozri Steve Benen, Demy sa obávajú, že kampaň zahraničného vplyvu využíva sondu Rona Johnsona, MSNBC (21. júla 2020), 

https://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/dems-fear-foreign-influence-campaign-using-gop-s-ron-johnson-n1234509 .

247 Pozri Senátor Richard Blumenthal, Hrozba pre americké voľby je skutočná a desivá. Verejnosť má právo vedieť, T ON

Ž ASHINGTON P OST ( 7. augusta 2020), https://www.washingtonpost.com/opinions/the-threat-to-us-elections-is-real-and-frighteningthe-public-has-a-right-to-know/2020 

/08/07/366dba0e-d8dd-11ea-930e-d88518c57dcc_story.html.

248 Id.
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výborov, pretože jeho úradníci majú „hlboký skepticizmus voči sonde [.]“ 249 CIA v skutočnosti odmietla poskytnúť brífing, 

pretože považuje akékoľvek ďalšie brífingy za potrebné zbytočné.

FBI je vedúcou agentúrou pre IC v záležitostiach týkajúcich sa zasahovania do zahraničných volieb a FBI už 

opakovane informovala výbory v mene IC. Ako už bolo uvedené, na brífingu v marci 2020, na ktorom sa 

zúčastnili aj pracovníci hodnotiacich členov, informovala FBI výbory, že neexistuje dôvod, aby vo vyšetrovaní 

nepokračovali. Aug.

6. 6. 2020 FBI zopakovala to isté predsedom.

Predsedovia odpovedali na senátora Blumenthala, ako aj na nepravdivé vyhlásenia senátora Chrisa Van 

Hollena týkajúce sa vyšetrovania. 250 Predsedovia vo svojej odpovedi opätovne potvrdili, že od Derkach nedostali žiadne 

informácie a že sa zameriavajú na vládne záznamy od Obamovej administratívy a záznamy z lobby obchodu s 

demokratmi. Predsedovia tiež poznamenali obom senátorom, že senátori roky obchodovali a presadzovali dnes už 

odhalené rozprávanie o ruskej tajnej dohode a použili na to dokument „Steele dossier“ - dokument zakúpený a zaplatený 

demokratom s ruskými dezinformáciami. 251 Senátori Blumenthal a Van Hollen predsedom nikdy nereagovali.

d. Prebiehajúce netesnosti

Zatiaľ čo sa tieto nepravdivé príbehy vyvíjali a šírili, úniky médií pokračovali. Rovnaký tím autorov 

zodpovedný za vyššie uvedený článok Politico zverejnil 23. júla 2020 niekoľko ďalších častí, ktoré obsahovali 

uniknuté informácie výboru týkajúce sa vyšetrovania na Ukrajine. 16. júla 2020 zverejnilo Politico mená osôb, s 

ktorými výbory požiadali o rozhovor, vrátane David Wade, Antony Blinken, Amos Hochstein, Victoria Nuland a 

Catherine Novelli. 252 Tento článok podrobne popisuje oblasti, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a uvádza, že 

predvolania môžu byť vydané najskôr 22. júla 2020. 253 Predsedovia nijakú z týchto informácií nezverejnili. Aj keď 

zdroje uniknutých informácií obsiahnutých v článku nie sú známe, v článku sa uvádza, že hovorca predsedu 

Johnsona odmietol komentovať prebiehajúce diskusie so svedkami a predseda Grassley médiám nepotvrdil ani 

jedného,   ani potenciálneho, ani skutočného. 254 Politico zverejnilo 22. júla článok, v ktorom sa uvádza, že výbory 

zabezpečili rozhovor so zástupcom štátneho tajomníka pre európske a euroázijské záležitosti Georgom Kentom. 255 

Tento článok obsahoval neverejné podrobnosti plánovania a naznačil, že s Kentom je možné viesť rozhovor ako

249 Pozri Andrew Desiderio a Natasha Bertrand, CIA vyhýba pred republikánskou sondou Senátu do Bidensu, P OLITICO ( 5. augusta

2020), https://www.politico.com/news/2020/08/05/cia-biden-senate-probe-391479.

250 Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. o Fin., Grassley, Johnson kolegom: Zastavte šírenie falošných správ zo zahraničných zdrojov (20. augusta 

2020), https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-johnson-to-coll Kolegovia-stopspreading- zahraničie- nepravdivosť zdrojov.

251 Pozri Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Finsku, poznámky pod čiarou IG: Vážne problémy so zdrojmi dokumentácie nezastavili dohľad nad 

stránkami FBI (15. apríla 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-seriousproblems -dokumentačné-zdroje-neurobili-stop-fbi-s-stránku-dohľad.

252 Nataša Bertrand a Andrew Desiderio, Senátni republikáni, predvolanie na obhajobu advokátov Biden v sonde Burisma Probe, P OLITICO

(16. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/16/joe-biden-advisers-burisma-subpoenas-366358.

253 Id.

254 Id.

255 Natasha Bertrand, Republikáni Senátu Bezpečný svedok obžaloby, ktorý vyjadril znepokojenie nad Hunterom Bidenom, P OLITICO

(22. júla 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/22/republicans-impeachment-witness-hunter-biden-378495.
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už 24. júla 2020. 256

e. Preferenčné zaobchádzanie

Počas tohto vyšetrovania sa hodnotiaci členovia snažili vytvoriť príbeh, že predsedom sa dostalo 

preferenčného zaobchádzania z výkonnej moci. Rankujúci členovia tvrdia, že výkonná zložka reagovala na 

žiadosti výboru o informácie príliš rýchlo a dôkladne. 257 Člen Rankenu Wyden opakovane uviedol toto 

obvinenie a uviedol, že je legitímnym úsilím o zvýšenie povedomia o „dvojitom štandarde spolupráce Trumpa 

s Kongresom“. 258 Navrhovaná implikácia je, že Trumpova administratíva pracuje na rýchlom poskytnutí 

informácií výborom, pretože vyšetrovanie zahŕňa Huntera Bidena, syna Joea Bidena, politického oponenta 

prezidenta Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020.

Obvinenia naznačujúce existenciu dvojitého štandardného dutého krúžku. Trumpova administratíva 

v žiadnom prípade nezareagovala na všetky žiadosti výborov včas. Predsedovia majú desiatky 

nevybavených žiadostí týkajúcich sa vyšetrovania a doslova stovky prípadov museli zamestnanci predsedov 

pripomínať výkonnej moci, najmä ministerstvu zahraničných vecí, aby vyhoveli ich požiadavkám. 259 V 

niektorých prípadoch výbory skutočne dostali príslušné správy po vypočúvanie svedkov, ktorí sa mohli pýtať 

na tieto informácie. To je absencia spolupráce.

Napokon, nedávno vydané e-maily ukazujú, že v minulosti demokrati prejavovali ten istý druh správania, z 

ktorého teraz obviňujú republikánov. Tieto dokumenty ukazujú, ako sa úradníci Obamovej administratívy snažia 

vyrobiť veľmi citlivé dokumenty v reakcii na žiadosti demokratických úradov. na vrchu Capitol Hill počas posledných 

dní Obamovej administratívy a pred nástupom prezidenta Trumpa do funkcie. V jednom e-maile 13. januára

2017 zamestnanec ministerstva zahraničia výslovne poznamenal: „Hodiny tikajú.“ 260 V ten istý deň ďalší vyzval: 

„Obaja senátori [Cardin a Warner] chcú balík do štvrtka 19. januára.“ 261

256 Id.

257 Pozri List hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. vo Fínsku, na americké oddelenie sv. (6. mája 2020), 

https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; List hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. vo Fin., na US 

Dep't of St. (7. júla 2020),

https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third%20Ukraine%20Request.pdf; List hodnotiaceho člena Rona 

Wydena, S. Comm. vo Fin., do Fedu. Úrad pre vyšetrovanie (17. augusta 2020), https://www.finance.senate.gov/download/081720-wyden-wray-fbi-letter; List 

hodnotiaceho člena Rona Wydena, S. Comm. na Fin., do USA, nie len. (24. augusta 2020),

https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/082420%20Wyden%20Letter%20to%20AG%20Barr%20RE%20Halkbank%20F ollow-up.pdf.

258 Pozri Emma Loop, Čo sa deje pri vyšetrovaní republikánov v Bidene Ukrajina, B UZZFEED N EWS ( 6. februára 2020), 

https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.

259 Pozri Listy predsedu Charlesa Grassleyho, S. Comm. o Fin. a predseda Ron Johnson, S. Comm. o vlasti odd. and Governmental Aff., to US Dep't of 

St., US Dep't of Just., Fed. Úrad pre vyšetrovanie, Off. dir. Nat. Spravodajstvo a Cent. Intelligence Agency (28. júla 2020) (v evidencii Comms.) (Každé 

písmeno naznačuje, že existuje niekoľko nevybavených žiadostí o záznamy a informácie od každého príslušného oddelenia.).

260 E-mail od Naz Durakoglu, US Dep't of St., Kerem Bilge, Eric Green a Maria Germano, US Dep't of St. (13. januára,

2017, 10:56 EST) (v evidencii s Comms.).

261 E-mail od Naz Durakoglu, US Dep't of St., Elizabeth Lawrence, Hera Abbasi, Kerem Bilge, Katherine Harris, Eric Green, Christopher Robinson a 

kol., US Dep't of St. (18. januára 2017, 15:10 EST) (v evidencii s Comms.).
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Keď sa blížil termín inaugurácie prezidenta Trumpa, 18. januára jeden z tých istých jednotlivcov napísal: „Je 

možné, aby som pôsobil ako kuriér a zajtra odovzdal [informácie] na vrch? Na tieto dokumenty je časová 

citlivosť. “ 262

f. Záver

Mnohé z obvinení, ktoré demokrati vzniesli proti republikánom, sa spoliehajú na to, že sa spoliehajú na 

zahraničné dezinformácie, že uskutočňujú spolitizované vyšetrovanie v snahe zvrhnúť svojich politických 

oponentov a že skryto spolupracujú s výkonnou mocou na rýchlom prepustení citlivých osôb informácie z 

politických dôvodov - odrážajú samotné vzorce správania, do ktorých sa sami demokrati zapájali a pravidelne sa 

im venujú.

Nezabúdajme, ako Demokratický národný výbor a kampaň Hillary Clintonovej zaplatili za 

dokumentáciu Steele, ktorú vytvoril cudzinec, bývalý zamestnanec MI6, a vychádza z ruských vládnych 

zdrojov. 263 Niektoré z týchto zdrojov ruskej vlády boli súčasťou ruskej prezidentskej administratívy a 

podporovali Hillary Clintonovú. 264

V januári 2017 a februári 2017 navyše FBI dostala správy, niektoré od IC, ktoré hodnotili, že časti 

dokumentácie Steele boli produktom ruskej dezinformačnej kampane. 265 To nie je prekvapením, pretože ruské 

spravodajské služby si boli vedomé spisu aj začiatkom roku 2016 predtým, ako FBI otvorila hurikán Crossfire. 

Dokumentácia Steele bola teda dokonalým prostriedkom na dezinformácie, ktorý by ovplyvnil viacnásobné 

voľby a zasial rozpory a chaos. Demokrati však nemali nijaké pochybnosti o šírení informácií z tejto 

dokumentácie široko ďaleko, o načítaní častí dokumentácie do záznamu Kongresu a o jej obvineniach ako o 

dôvode dlhoročných vyšetrovaní a nepravdivých tvrdení proti Trumpovej administratíve. Navyše, keďže 

predsedovia v apríli 2020 zverejnili skutočnosť, že dokumentácia Steele obsahovala ruské dezinformácie, 

nezdá sa, že by niektorí demokrati komentovali toto odhalenie alebo vyjadrili znepokojenie nad tým, že sa v 

minulosti spoliehali na ruské dezinformácie. Tu,

Kongresový dohľad môže a mal by byť nestranný. Malo by sa to zamerať na odhaľovanie priestupkov bez ohľadu na 

to, kto je do toho zapojený, a na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo vláde v mene Američanov. Snahy o 

diskreditáciu legitímneho dohľadu, najmä použitie zahraničných dezinformácií na zasiatie sporu, slúžia iba v prospech našich 

zahraničných protivníkov na úkor našich vlastných demokratických inštitúcií.

262 Pozri E-mail od Julie Frifield, US Dep't of St., Hera Abbasi, Anthony Wier, Rori Kramer, Lauren Gillis, Zachary Schram a kol., US Dep't of St. (5. januára 

2017, 9:52 hod.) EST) (v evidencii s Comms.).

263 Pozri Tlačová správa, predseda Charles Grassley, S. Comm. vo Finsku, poznámky pod čiarou IG: Vážne problémy so zdrojmi dokumentácie nezastavili dohľad nad 

stránkami FBI (15. apríla 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-seriousproblems -dokumentačné-zdroje-neurobili-stop-fbi-s-stránku-dohľad.

264 Viď id.

265 Viď id.
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XI. FINANČNÉ TRANSAKCIE HUNTERA BIDENA A JEHO RODINY S UKRAJINSKÝMI, RUSKÝMI, 

KAZACHOVSKÝMI A ČÍNSKYMI NÁRODNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI ZVYŠUJÚ KRIMINÁLNE obavy a 

VÝVOZNÉ OHROZENIA.

Hunter Biden dostával až 50 000 dolárov mesačne za to, aby slúžil v predstavenstve spoločnosti Burisma, 

ukrajinskej spoločnosti na zemný plyn, ktorá má skorumpovaného vlastníka, zatiaľ čo jeho otec bol verejnou tvárou 

ukrajinskej politiky Obamovej vlády. 266 Burisma ale nebol jediným príkladom Huntera Bidena, ktorý sa snažil speňažiť svoje 

priezvisko. V priebehu nášho vyšetrovania predseda Grassley a predseda Johnson odhalili ďalšie príklady Huntera Bidena, 

ďalších členov rodiny a ich obchodných spoločníkov, ktorí uskutočňujú finančné dohody s cudzincami v rôznych častiach 

sveta.

Záznamy štátnej pokladnice získané predsedami poukazujú na potenciálnu trestnú činnosť súvisiacu 

s transakciami medzi Hunterom Bidenom, jeho rodinou a jeho spolupracovníkmi s ukrajinskými, ruskými, 

kazašskými a čínskymi štátnymi príslušníkmi. Tieto dokumenty predovšetkým ukazujú, že Hunter Biden dostal 

milióny dolárov zo zahraničných zdrojov v dôsledku obchodných vzťahov, ktoré nadviazal v období, keď bol 

jeho otec viceprezidentom pre USA a potom. Okrem poskytnutia nových a popisných podrobností o povahe, 

pôvode a rozsahu platieb od Burisma Holdings spoločnosti Hunter Biden, dokumenty získané výbormi vrhli 

svetlo aj na oveľa širšiu škálu sporných finančných transakcií týkajúcich sa Hunter Biden, ďalších členov 

skupiny Rodina Bidenovcov a ich združenia s cudzími štátnymi príslušníkmi. 267

Nasledujúce transakcie sú určené na ilustráciu finančných asociácií medzi subjektmi v dotazníku a 

medzi nimi. Veľa sa popísalo o Hunterovi Bidenovi a Devonovi Archerovi a ich právnických osobách a 

zahraničných a domácich finančných združeniach. Transakcie diskutované nižšie neilustrujú celý rozsah 

materiálu, ktorý majú výbory k dispozícii. Nižšie uvedené transakcie sú určené na ilustráciu hĺbky a rozsahu 

niektorých sporných finančných transakcií. Finančné transakcie navyše ilustrujú vážne obavy kontrarozviedky a 

vydierania týkajúce sa Huntera Bidena a jeho rodiny. Výbory budú naďalej analyzovať záznamy, ktoré majú k 

dispozícii.

266 Paul Sonne, Michael Kranish a Matt Viser, Plynový magnát a syn viceprezidenta: Príbeh vpádu Huntera Bidena na Ukrajinu, T ON Ž ASHINGTON P OST ( 28. 

septembra 2019), https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-gas-tycoonand-the-vice-presidents-son-the-story-of-hunter-bidens-foray-in 

-ukraine / 2019/09/28 / 1aadff70-dfd9-11e9-8fd3d943b4ed57e0_story.html; Polina Ivanova, Maria Tsvetkova a kol., Čo urobil Hunter Biden v predstavenstve 

ukrajinskej energetickej spoločnosti Burisma, R EUTERS ( 18. októbra 2019), 

https://www.reuters.com/article/us-hunter-biden-ukraine/what-hunter-biden-did-onthe-board-of-ukrainian-energy-company-burisma-idUSKBN1WX1P7 .

267 O údajnej spolupráci Huntera Bidena s prostitučnými službami existujú rozsiahle verejné správy. Záznamy uložené vo výboroch tieto jednotlivé 

správy priamo nepotvrdzujú ani nevyvracajú. Potvrdzujú však, že Hunter Biden poslal tisíce dolárov jednotlivcom, ktorí buď: 1) boli zapojení do 

transakcií v súlade s možným obchodovaním s ľuďmi;

2) združenie s priemyslom zábavy pre dospelých; alebo 3) potenciálna súvislosť s prostitúciou. Niektorí príjemcovia týchto finančných prostriedkov sú občania Ukrajiny 

a Ruska. Záznamy poukazujú na to, že je zdokumentovaná skutočnosť, že Hunter Biden poslal prostriedky cudzincom nerezidentkám v USA, ktoré sú občiankami 

Ruska a Ukrajiny a ktoré následne previedli prostriedky, ktoré dostali od Hunter Biden, jednotlivcom nachádzajúcim sa v Rusku a na Ukrajine. Záznamy tiež 

poznamenávajú, že niektoré z týchto transakcií súvisia s tým, čo sa „javí ako východoeurópsky krúžok prostitúcie alebo obchodovania s ľuďmi“.
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a. Burisma Holdings Limited

Dňa 15. apríla 2014 spoločnosť Burisma Holdings (Burisma), ukrajinská súkromná ropná a plynárenská spoločnosť vlastnená 

skorumpovaným ukrajinským oligarchom Mykolou Zlochevským, poslala spoločnosti Rosemont Seneca Bohai LLC dva drôty v celkovej 

hodnote 112 758,15 dolárov. 268 Rosemont Seneca Bohai je zjavná entita, ktorú vlastní dlhoročný obchodný spoločník Hunter Biden, Devon 

Archer, ktorá bola prvýkrát zaregistrovaná v Delaware 13. februára 2014. 269

Podľa spoločnosti Real Clear Politics nasledujúci deň, 16. apríla 2014, navštívil Archer viceprezidenta 

Bidena v Bielom dome. 270 O týždeň neskôr, 22. apríla 2014, sa viceprezident Biden objavil u ukrajinského 

premiéra Arsemyho Yasenyuka a pred ukrajinskými zákonodarcami v Kyjeve sa obrátil na ruské kroky na Kryme. 271 

V ten istý deň Burisma oznámil, že Archer sa stal členom jej správnej rady. 272 Po návšteve viceprezidenta 

Bidena ho tlač označila za „verejnú tvár manipulácie administratívy s Ukrajinou“. 273

Zdá sa, že najskoršie platby od spoločnosti Burisma súvisiace s Hunterom Bidenom boli vykonané spoločnosti Boies, Schiller a 

Flexner LLP (Boies Schiller), washingtonskej právnickej spoločnosti, kde bol v roku 2014 zamestnaný ako právny zástupca. 274 7. mája 2014, 

iba pár týždňov potom, čo sa viceprezident Biden ujal vedenia politiky Obamovej vlády na Ukrajine, poslal Burisma Boiesovi Schillerovi 

platbu vo výške 250 000 dolárov. 275 Približne o týždeň neskôr, 12. mája 2014, sa Hunter Biden pripojil k spoločnosti Archer v predstavenstve 

spoločnosti Burisma. 276 Burisma uskutočnil druhú platbu spoločnosti Boies Schiller 16. septembra,

2014, vo výške 33 039,77 USD. 277 Platby 7. mája aj 16. septembra uvádzajú v poznámkach k 

transakcii, že išlo o „právne a poradenské služby“. 278

268 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 1 (v evidencii s Comms.).

269 Viď id.

270 Betsy McCaughey, Joe Biden musí vysvetliť svoje rokovania s Ukrajinou, R EAL C. UČIŤ SA P OLITIKA ( 29. januára 2020), 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/29/joe_biden_must_explain_his_ukraine_dealings_142255.html.

271 Tlačová správa, Biely dom vypnutý. podpredsedu, poznámky podpredsedu Joea Bidena na stretnutí s ukrajinskými zákonodarcami (22. apríla 2014), 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice -prezident-joebiden-stretnutie-ukrajinski zákonodarcovia; pozri tiež Tlačová 

správa, Biely dom vypnutý. Z podpredsedu Poznámky pre tlač podpredsedu Joe Bidena a ukrajinského predsedu vlády Arsenija Jaceňuka (22. apríla 2014),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-joe-biden-and-ukrainian-primeminister-arse.

272 Tlačová správa, Burisma Holdings, americký finančník a člen predstavenstva Devon Archer o maximalizácii rastu spoločnosti Burisma Holdings (22. apríla 2014), 

https://burisma-group.com/eng/news/us-financier-and-board-member -devon-lukostrelec-na-maximalizaciu-rastu-pre-burisma-holdingy /.

273 Susan Crabtree, Joe Biden sa javí ako Obamov dôveryhodný pomocník, Ž ASHINGTON E XAMINER ( 25 apríla 2014), 

https://www.washingtonexaminer.com/joe-biden-emerges-as-obamas-trusty-sidekick.

274 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.); pozri tiež George Mesires, Vyhlásenie v mene Huntera Bidena z 13. októbra 2019, M EDIUM ( 13. októbra 

2019), https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-datedoctober-13-2019-d80bc11087ab.

275 Id.

276 Tlačová správa, Burisma Holdings, Hunter Biden sa pripojil k tímu Burisma Holdings (12. mája,

2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-SD984.pdf.

277 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).

278 Id.
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Platby od spoločnosti Burisma spoločnosti Boies Schiller boli predmetom minulých správ. 279

Podľa právnika Huntera Bidena, Georga Mesiresa, na Bidenovo naliehanie, Boies Schiller vykonal pre 

Burismu nasledujúce služby:

[E] ngaged Nardello & Co., popredná svetová vyšetrovacia spoločnosť, ktorá má okrem iného 

posúdiť podnikovú štruktúru a vládne praktiky spoločnosti Burisma. Burisma súhlasil s tým, že 

zaplatí právne náklady spoločnosti Boies Schiller na podporu spoločnosti Hunter pri rozvoji 

iniciatív podnikových reforiem. 280

Podľa vyhlásení, ktoré v tom čase predniesli Hunter Biden a Burisma, však išlo o zodpovednosť Hunter 

Biden ako člena správnej rady Burisma. V tlačovej správe z 12. mája 2014 Biden uviedol:

Verím, že moja pomoc pri konzultáciách so spoločnosťou v otázkach 

transparentnosti, správy a riadenia spoločnosti, medzinárodnej expanzie a 

ďalších priorít prispeje k ekonomike a bude prínosom pre obyvateľov 

Ukrajiny. 281

Alan Apter, predseda predstavenstva spoločnosti Burisma, tiež uviedol: „Stratégia spoločnosti je zameraná na čo najväčšiu 

koncentráciu profesionálneho personálu a zavedenie najlepších firemných postupov. Sme radi, že sa k nám pán Biden 

pripája pomôžte nám dosiahnuť tieto ciele. “ 282

Nie je jasné, či sa niektorý z prostriedkov zaslaných z Burismy spoločnosti Boies Schiller použil na úhradu 

služieb, ktoré mal Hunter Biden poskytnúť Burismovi ako člen predstavenstva. Navyše, ak spoločnosť Burisma platila 

spoločnosti Boies Schiller za konzultačné služby poskytované spoločnosťou Nardello & Co tretej strany, ako uviedla 

spoločnosť Mesires, zostáva nejasné, prečo Hunter Biden tieto služby sám neposkytoval alebo nezaručoval výmenou 

za kompenzáciu, ktorú dostával od Burisma ako člen predstavenstva.

V období od 15. mája 2014 do 12. februára 2016 spoločnosť Burisma poslala ďalších 48 káblov spoločnosti Rosemont Seneca 

Bohai v celkovej hodnote 3 489 490,78 dolárov. 283 Z 48 transakcií je 39 popísaných ako „Poradenské služby“ a 39 zo 48 transakcií predstavuje 

sumu 83 333,33 USD, pričom posledná z platieb sa uskutoční 12. februára 2016. 284 Medzi 5. júnom 2014 a 5. októbrom 2015 poslala 

Rosemont Seneca Bohai na tri bankové účty spoločnosti Hunter Biden 38 drôtov v celkovej hodnote 701 979 dolárov. 285 Tieto prevody

279 Pozri Kenneth P. Vogel a Iuliia Mendel, Biden čelí otázkam konfliktu záujmov, ktoré presadzuje Trump a spojenci, T ON N EW Y. ORK T IMES ( 1. mája 

2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.

280 George Mesires, Vyhlásenie v mene Huntera Bidena z 13. októbra 2019, M EDIUM ( 13. októbra 2019),

https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab.

281 Tlačová správa, Burisma Holdings, Hunter Biden sa pripojil k tímu Burisma Holdings (12. mája,

2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-SD984.pdf.

282 Id.

283 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 1 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 3 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ

D OKUMENT 4 (v evidencii s Comms.).

284 Id.

285 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 1 (v evidencii s Comms.).
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môže predstavovať posledný krok v toku finančných prostriedkov z Burismy do Rosemontu Seneca Bohai do Bidenu počas tohto 

obdobia.

Zdá sa, že povaha platobných dohôd medzi Biden a Burisma sa časom zmenila. V máji 2016 bol obchodný partner 

spoločnosti Hunter Biden, spoločnosť Archer, a ďalších päť osôb zatknutý a trestne obvinený v rámci schémy s cieľom oklamať 

investorov a kmeňový subjekt v hodnote miliónov dolárov. 286 Od 25. januára 2016 začal Burisma posielať pravidelné platby za 

Bidena jeho washingtonskej právnickej firme Owasco PC (Owasco). 287 Spoločnosť Owasco bola založená 19. januára 2006. 

Uvádza adresu agenta vo Washingtone a jeho výkonného úradníka a guvernéra uvádza Robert Hunter Biden. 288

Platby od spoločnosti Burisma pre Owasca pokračovali počas väčšiny roku 2016 a zastavili sa osem dní po tom, čo Donald 

Trump porazil Hillary Clintonovú v prezidentských voľbách 8. novembra 2016. 289

Medzi 25. januárom 2016 a 16. novembrom 2016 spoločnosť Burisma poslala spoločnosti Owasco deväť drôtov v celkovej hodnote 752 054,99 

dolárov, pričom pri každej z deviatich transakcií bol ako príjemca uvedený výraz „Owasco, PC / Robert Biden“. 290

Z týchto deviatich boli dve platby v sume 83 333,33 USD, päť v hodnote 83 333 USD, jedna v hodnote 84 992,33 USD a jedna v 

hodnote 83 731 USD. 291 Záznamy získané výbormi ukazujú, že posledná zdokumentovaná platba bola vykonaná 16. novembra 2016. 292 

Biden naďalej pôsobil v predstavenstve spoločnosti Burisma až do apríla 2019. 293

Okrem toho, že bol Zlochevskij vlastníkom spoločnosti Burisma, uskutočnil najmenej dva veľké hotovostné prevody do 

spoločnosti Burisma počas doby, keď Archer a Biden pôsobili v jej správnej rade. 294

30. apríla 2014, teda okolo dátumov, keď sa Archer a Hunter Biden prvýkrát pripojili k predstavenstvu spoločnosti Burisma, zapojil 

Zlochevskij do spoločnosti Burisma 12,3 milióna dolárov od inej zo svojich spoločností, spoločnosti Brociti Investments Limited 

(Brociti). 295 Brociti má sídlo v Kyjeve na Ukrajine a je registrovaná v Limassole na Cypre. 296 Zlochevskij poslal 20. apríla ďalší vodič z 

Brociti do Burismy.

2015, v sume 212 000 dolárov. 297 Nie je jasné, koľko finančných prostriedkov, ktoré Zlochevsky 30. apríla 2014 a 20. apríla 

2015 prepojil Zlochevskij, sa použil na pokrytie platieb uskutočnených z Burismy spoločnostiam Rosemont Seneca, Owasco 

a Boies Schiller. Tieto transakcie však

286 Tlačová správa, iba USA., Sedem obžalovaných obvinených na federálnom súde v Manhattane z podvodu s domorodým americkým kmeňom a investormi vo výške viac ako 60 

miliónov dolárov (11. mája 2016), https://www.justice.gov/usao-sdny / pr / sedem obžalovaných obvinených z Manhattanu-federálneho 

súdu-podvádzania-domorodého-amerického-kmeňa-a.

287 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).

288 Pozri Owasco PC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079. Spoločnosť Owasco PC bola založená v januári 2006; Eric 

Schwerin bol guvernérom a popravujúcim úradníkom a Hunter Biden agentom. V decembri

2019 Schwerin aj Hunter Biden zrušili tieto vzťahy s Owasco. Pozri Udalosti pre Owasco PC, OpenCorporates, 

https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079/events.

289 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 5 (v evidencii s Comms.).

290 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 5 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).

291 Id.

292 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 5 (v evidencii s Comms.).

293 Kenneth P. Vogel a Iuliia Mendel, Biden čelí otázkam konfliktu záujmov, ktoré presadzuje Trump a spojenci, T ON N EW Y. ORK T IMES ( 1. mája 

2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.

294 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).

295 Id.

296 Registrácia lobingu, stratégie ML, 

https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=C4C8E1E0861C-4F02-B73E-0FE6578BD4D8&filingTypeID=1.

297 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).
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vrátane spoločností Biden a jeho spoločností boli identifikovaní pre potenciálnu finančnú trestnú činnosť.

b. Rusko

Hunter Biden a jeho spolupracovník Archer mali finančné vzťahy s ruskou podnikateľkou Elenou Baturinou. 

Baturina je bývalá manželka zosnulého Jurija Lužkova, ktorý bol starostom Moskvy. V roku 2010 ho prepustil vtedajší ruský 

prezident Dmitrij Medvedev pre obvinenia z korupcie. 298 Baturina sa stala jedinou ruskou miliardárkou, keď jej spoločnosť na 

výrobu plastov Inteko získala sériu moskovských komunálnych zmlúv, zatiaľ čo jej manžel bol starostom. 299 Podľa správ 

„Lužkov využil svoju pozíciu starostu na schválenie viac ako 20 realitných projektov, ktoré postavila stavebná spoločnosť vo 

vlastníctve Baturiny a ktoré jeho rodine nakoniec priniesli zisky v hodnote niekoľkých miliárd rubľov.“ 300 Ruské vyšetrovanie 

navyše viedlo k trestnému konaniu proti bývalému šéfovi Moskovskej banky Andrejovi Borodinovi, ktorý „údajne použil 

peniaze z rozpočtu mesta Moskva na požičanie peňazí fiktívnym spoločnostiam, ktoré nakoniec previedli 443 miliónov 

dolárov na Baturinu“. 301

14. februára 2014 spoločnosť Baturina pripísala 3,5 milióna dolárov na bankový účet spoločnosti Rosemont Seneca Thornton 

LLC (Rosemont Seneca Thornton) za účelom „dohody o konzultácii DD12.02.2014“. 302

Rosemont Seneca Thornton je investičná spoločnosť spoluzakladaná spoločnosťou Hunter Biden, ktorá bola 

založená 28. mája 2013 vo Wilmingtone, Del. 303 Podľa Financial Times,

Rosemont Seneca Thornton je konzorcium, ktoré tvoria spoločnosti Rosemont Seneca Partners a Thornton Group, spoločnosť so sídlom 

v Massachusetts. 304 V júni 2009 Biden spolu s Archerom a Christopherom Heinzom založil spoločnosť Rosemont Seneca Partners. 305 Na 

webovej stránke skupiny Thornton Group sa uvádza, že má pobočky v Bostone a Pekingu. Zoznam spoločností Rosemont Seneca 

Partners je uvedený v zozname aliancií a klientov. Obsahuje fotografie z viacerých podujatí, na ktorých sa zúčastnil Hunter Biden. 306

298 David Filipov, Jurij Lužkov, transformačný starosta Moskvy, zomrel vo veku 83 rokov T ON Ž ASHINGTON P OST ( 10. decembra 2019), 

https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/yuri-luzhkov-transformative-moscow-mayor-dies-at-83/2019/12/10/158ed11c1b3f-11ea-8d58-5ac3600967a1_story 

.html; Christian Eriksson a Margot Gibbs, Najbohatšia ruská žena skončila po charitatívnom vyšetrovaní, F INANCED U ZISTENÉ ( 26. septembra 2019),

https://www.financeuncovered.org/investigations/yelena-baturina-be-open-mayors-fund-for-london-sadiq-khan-corruption.

299 Id.

300 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 6 (v evidencii s Comms.).

301 Id.

302 Id.

303 Rosemont Seneca Thornton, LLC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_de/5341255; pozri tiež Aime Williams, Sun Yu a Roman 

Olearchyk, Web záujmov Hunter Biden, F INANCIAL T IMES ( 9. októbra 2019), https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.

304 Aime Williams, Sun Yu a Roman Olearchyk, Web záujmov Hunter Biden, F INANCIAL T IMES ( 9. októbra 2019), 

https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.

305 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

306 Kontakt, Thornton Group, http://www.thorntonai.com/english/contact.html; Aliancie / klienti, Thornton Group, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; Tlačová správa, Skupina 

Thornton, Skupina Thornton Group prináša predstaviteľom spoločnosti Rosemont Seneca na návštevu do čínskych riadiacich pracovníkov finančného / investičného odvetvia v Číne (12. 

apríla 2010),

http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Tlačová správa, Skupina Thornton, Skupina Thornton Group sa stretla s vedúcimi pracovníkmi finančného 

holdingu z Taiwanu (24. mája 2011),

http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288; C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 6 (v evidencii s Comms.).
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Samostatne, medzi 6. májom 2015 a 8. decembrom 2015, Baturina zaslala 11 bankových prevodov v hodnote 391 968,21 

dolárov na bankový účet patriaci spoločnosti BAK USA LLC (BAK USA). 307 Deväť z 11 transakcií v celkovej výške 241 797,14 USD bolo 

zaslaných z účtov Baturiny na bankový účet Rosemont Seneca Thornton, ktorý bol následne prevedený na peniaze spoločnosti BAK 

USA. 308 Všetkých 11 transakcií je uvedených v časti „Úverová zmluva“ v časti s podrobnosťami o platbe. 309 BAK USA bola startupová 

technologická spoločnosť so sídlom v Buffale v New Yorku, ktorá vyrábala tabletové počítače v spolupráci s nemenovanými čínskymi 

obchodnými partnermi. 310 Spoločnosť BAK USA podala návrh na vyhlásenie konkurzu 29. marca 2019 so stratou 39 miliónov dolárov. 311 Tieto 

transakcie boli identifikované z dôvodu Baturinej oznámenej trestnej činnosti.

c. Kazachstan

22. apríla 2014 sa viceprezident Joe Biden objavil u ukrajinského premiéra Arsemyho Yasenyuka a pred 

ukrajinskými zákonodarcami v Kyjeve sa vyjadril k ruským akciám na Kryme. 312 V ten istý deň Novatus Holding PTE. LTD. 

(Novatus Holding), súkromná holdingová spoločnosť v Singapure, použila lotyšskú banku na prevedenie 142 300 dolárov do 

spoločnosti Archer, Rosemont Seneca Bohai. 313 V prehľade transakcií s menami je uvedené: „Pre spoločnosť Rosemont Seneca 

Bohai LLC, ... Pre auto.“ 314

Podľa správy Komisie pre cenné papiere je Kazachstan Kenges Rakishev jediným akcionárom 

spoločnosti Novatus Holding a má obchodnú adresu v kazašskej spoločnosti SAT & Company. 315 Rakišev je 

zaťom teraz vyslúžilého kazašského politika Imangaliho Tasmagambetova. 316 V čase, keď Rakišev poslal 

peniaze Rosemontovi Seneca Bohai, pôsobil Tasmagambetov ako starosta Astany (dnes Nur-Sultan), 

hlavného mesta Kazachstanu. 317 Tasmagambetov je údajne dlhoročný

307 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 6 (v evidencii s Comms.).

308 Id.

309 Id.

310 Samantha Christmann, Zmluva spoločnosti Microsoft je prínosom pre výrobcu tabletov Buffalo, BAK USA, BUFFALONEWS (16. marca 2016), 

https://buffalonews.com/business/local/microsoft-contract-is-a-boon-for-buffalo-tablet-maker-bak-usa/article_a31de7bd-81c15646-89dc-032333a9c9cd .html.

311 Miestne správy, Bývalý výrobca tabletov BAK USA hlási stratu viac ako 39 miliónov dolárov v registrácii bankrotu v kapitole 7, WKBW B UFFALO ( 11. apríla 2019), 

https://www.wkbw.com/news/local-news/former-tablet-maker-bak-usa-has-more-than-39-million-loss.

312 Tlačová správa, Biely dom vypnutý. podpredsedu, poznámky podpredsedu Joea Bidena na stretnutí s ukrajinskými zákonodarcami (22. apríla 2014), 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice -prezident-joebiden-stretnutie-ukrajinski zákonodarcovia; pozri tiež Tlačová 

správa, Biely dom vypnutý. Z podpredsedu Poznámky pre tlač podpredsedu Joe Bidena a ukrajinského predsedu vlády Arsenija Jaceňuka (22. apríla 2014),

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-joe-biden-and-ukrainian-primeminister-arse.

313 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 4 (v evidencii s Comms.).

314 Id.

315 USA S ES. A E XCH. C. OMM „ N, Plán 13D, Net Element International, Inc., 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1499961/000119312512418766/d422610dsc13d.htm.

316 Olzhas Auyezov, Kazašský vodca propaguje dcéru s dôverou v preskupenie, R EUTERS ( 13. septembra 2016), 

https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-daughter-confidant-in-reshuffleidUSKCN11J1JR; pozri tiež Dmitrij 

Solovjov a Marija Gordeyeva, Kazkommertsbank dokončuje dohodu o kúpe podielu v BTA Bank,

R EUTERS ( 6. februára 2014), https://www.reuters.com/article/us-kazkommertsbank-btabank-idUSBREA150VD20140206.

317 Joshua Kučera, Kazašský minister obrany prepustil po šiestich mesiacoch zamestnania, E URASIANET ( 24. októbra 2014), 

https://eurasianet.org/kazakhstans-defense-minister-fired-after-six-months-on-job.
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dôverník vtedajšieho prezidenta Nursultana Nazarbajeva. 318 Tasmagambetov odvtedy pôsobil ako predseda vlády Kazachstanu 

a tiež ako kazašský veľvyslanec v Rusku. 319

V čase návštevy viceprezidenta Bidena v Kyjeve sa v Kazachstane rozchádzali názory na ruskú anexiu 

Krymu a medzinárodná situácia spôsobila vo všeobecnosti napätie v regióne. 320 Nazarbajevova vláda údajne časom 

zmenila pozície a Nazarbajev údajne urobil niektoré vyhlásenia podporujúce kroky Ruska. 321 Vzhľadom na úzke 

prepojenie Rakisheva s politickým vedením v Kazachstane, napätá politická situácia, dlhoročné vzťahy Huntera 

Bidena s Archerom a účasť na transakciách s Rosemontom Seneca Bohai a skutočnosť, že platba bola načasovaná 

perfektne s návštevou viceprezidenta Bidena v Kyjeve s cieľom diskutovať o sankciách USA proti Rusku za inváziu 

na Krym, platba z Rakisheva Rosemontovi Seneca Bohaiho z 22. apríla 2014 vyvoláva vážne otázky. Nie je jasné, 

prečo by zahraničná spoločnosť Novatus Holding kúpila pre Rosemont Seneca Bohai auto vo výške 142 300 

dolárov, keď spoločnosť nepredáva vozidlá.

d. Čína

Hunter Biden a Devon Archer sa zúčastnili mnohých finančných transakcií s čínskymi štátnymi 

príslušníkmi, ktorí boli v hlbokom spojení s čínskou komunistickou vládou. Medzi týchto čínskych štátnych 

príslušníkov patril Ye Jianming, zakladateľ spoločnosti CEFC China Energy Co. Ltd (CEFC) a predseda 

predstavenstva jej dcérskej spoločnosti, Výbor pre energetický fond Číny (fond CE). Zahŕňali tiež Gongwena 

Donga, ktorý bol spoločníkom Ye Jianminga a údajne uskutočňoval transakcie pre jeho spoločnosti. Yeho 

prepojenie s komunistickou vládou je rozsiahle a ako je vysvetlené ďalej, v minulosti bol členom Ľudovej 

oslobodzovacej armády. Na základe informácií, ktoré dostali výbory, bola spoločnosť Ye tiež finančne 

prepojená s bratom viceprezidenta Bidena, Jamesom Bidenom. Preto

i. Hunter Biden má rozsiahle finančné spojenie s čínskou vládou.

Hunter Biden má rozsiahle kontakty s čínskymi podnikmi a čínskymi cudzími štátnymi príslušníkmi, ktoré sú 

prepojené s komunistickou vládou. Tieto kontakty priniesli finančné ovocie, keď bol jeho otec viceprezidentom a po jeho 

odchode z funkcie. Napríklad v júni 2009 Hunter Biden spoluzaložil spoločnosť Rosemont Seneca Partners s firmami 

Archer a Heinz. 322 V rokoch 2010 - 2011 sa Hunter Biden ako zástupca spoločnosti Rosemont Seneca spojil so zástupcami 

čínskych štátnych podnikov a zástupcami skupiny Thornton Group so sídlom v Bostone,

318 Olzhas Auyezov, Kazašský vodca propaguje dcéru s dôverou v preskupenie, R EUTERS ( 13. septembra 2016), 

https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-daughter-confidant-in-reshuffleidUSKCN11J1JR.

319 Galiya Khassenkhanova, Kazašský prezident preskupuje kľúčové vládne pozície, T ON A STANA T IMES ( 19. decembra 2019), 

https://astanatimes.com/2019/12/kazakh-president-reshuffles-key-government-positions/.

320 Ryskeldi Satke, Kazašská opozícia sa bojí „ruskej jari“ Ukrajiny, T ON D IPLOMAT ( 12. apríla 2014), 

https://thediplomat.com/2014/04/kazakhstan-opposition-fears-ukraines-russian-spring/.

321 Id.

322 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
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ktorá sa dnes označuje za „cezhraničného sprostredkovateľa kapitálu“. 323 Na svojej súčasnej webovej stránke skupina 

Thornton Group zahŕňa medzi svoje aliancie a klientov rôzne čínske štátne podniky vrátane aktérov prepojených s Ye 

Jianmingom a jeho spolupracovníkmi. 324

Ye Jianming je čínsky podnikateľ a je častou osobou vo finančných transakciách spoločnosti Hunter Biden v Číne. Na 

základe verejných správ, ktoré boli k dispozícii v roku 2015, keď sa začal rozvíjať jeho kontakt s Bidenom, bol Ye zakladateľom 

spoločnosti CEFC China Energy Co. Ltd (CEFC) a pôsobil ako predseda predstavenstva jej dcérskej spoločnosti, Výboru pre 

energetický fond Číny (Fond CE). 325

Podľa údajov z roku 2013, ktoré boli v tom čase k dispozícii, vykazoval CEFC odhadovaný príjem na 33,4 miliárd dolárov. 326 Aj 

keď CEFC údajne zostala súkromnou spoločnosťou, kým nad ňou v roku 2018 neprevezmú kontrolu štátne podniky, správy z 

roku 2017 naznačili, že získala financovanie od Čínskej rozvojovej banky, „najala niekoľko bývalých najvyšších predstaviteľov 

štátnych energetických spoločností“ a mala „vrstvy komunistickej spoločnosti“. Výbory strany v rámci svojich dcérskych 

spoločností - viac ako v mnohých súkromných čínskych spoločnostiach. “ 327 Mala teda významné kontakty s komunistickou 

vládou a jej dcérske spoločnosti boli združené so skupinou Thornton Group. Podľa webovej stránky skupiny Thornton Group 

napríklad jej zoznam čínskych partnerov v súčasnosti obsahuje:

Čínska poľnohospodárska banka, Pekinská banka, Čínska rada pre podporu 

medzinárodného obchodu, Čínsky ľudový inštitút zahraničných vecí, CAIFC, 

Čínska rada pre elektrinu, skupina CITIC, China Life, Čínska štátna 

stavebná strojárska spoločnosť, Čínska železničná výstavba, Rada pre 

priemyselný a komerčný rozvoj, Čínske združenie pre medzinárodnú 

hospodársku spoluprácu, Čínske ťažobné združenie, vládna spoločnosť 

Founder Group, Priemyselná a obchodná banka v Číne Limited a Pekingská 

univerzita. 328

Tlačová správa spoločnosti Thornton Group z 12. apríla 2010 poskytuje príklad skorej udalosti v Číne, do ktorej boli zapojené 

spoločnosti Rosemont Seneca Partners a Thornton Group. Uvádza sa v ňom toto:

Skupina Thornton Group a jej americký partner Rosemont Seneca, predseda Hunter 

Biden (druhý syn amerického viceprezidenta Joea Bidena) a ďalší vysokí 

predstavitelia navštívili čínske finančné inštitúcie

323 Pozri O nás, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; pozri tiež Tlačová správa, skupina Thorton Group, skupina Thornton Group prináša predstaviteľom spoločnosti 

Rosemont Seneca na návštevu čínskych riadiacich pracovníkov finančného / investičného odvetvia (12. apríla 2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Tlačová 

správa, skupina Thorton Group, skupina Thornton Group sa stretla s vedúcimi pracovníkmi finančného holdingu z Taiwanu (24. mája 2011),

http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288.

324 Pozri Aliancie / klienti, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.

325 Pozri J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.

326 Viď id.

327 Chen Aizhu a Jan Lopatka, Čínska CEFC má veľké ambície, ale málo sa vie o vlastníctve, financovaní, R EUTERS ( 12. januára

2017), https://www.reuters.com/article/us-cefc-china/chinas-cefc-has-big-ambitions-but-little-known-about-ownership-fundingidUSKBN14X0B5; viď C. VEREJNOSŤ 

D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

328 Aliancie / klienti, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.

72



a investičné spoločnosti od 7. do 9. apríla. Vrátane spoločnosti China 

Investment Co., Ltd., Národnej rady fondov sociálneho zabezpečenia, China 

Life Asset Management Co., Ltd., poštovej sporiteľne v Číne, Hillhouse Capital 

a zakladateľskej skupiny atď., S cieľom ďalej prehĺbiť vzájomné porozumenie 

a preskúmať možnosť obchodnej spolupráce a príležitosti. Navštívené čínske 

spoločnosti a finančné inštitúcie vyjadrili srdečné privítanie spoločností 

Thornton Group a Rosemont Seneca a dúfali, že posilnia výmeny, dôkladné 

diskusie a dosiahnu spoluprácu.

Delegáciu viedli James Bulger, predseda predstavenstva Thornton Group, a Lin 

Junliang, generálny riaditeľ, s cieľom navštíviť a stretnúť sa s čínskymi 

zamestnancami vrátane: Gao Xiqing, generálneho riaditeľa a investičného riaditeľa 

spoločnosti China Investment Corporation, oddelenia majetkových aktív (oddelenia 

priemyselných investícií) ) zodpovedná osoba Národnej rady fondu sociálneho 

zabezpečenia Ji Guoqiang, viceprezident Cui Yong z China Life Asset Management 

Co. Ltd., Peng Zuogang, generálny riaditeľ Čínskej poštovej sporiteľne, Zhang Lei, 

zakladateľ spoločnosti Hillhouse Capital, Wei Xin, predseda skupiny zakladateľov, a 

Xia Yangjun, viceprezident skupiny zakladateľov. 329

Fotografie z udalosti, ktoré zverejnila skupina Thornton, ukazujú, že Hunter Biden stojí u predsedu 

skupiny zakladateľov, generálneho riaditeľa China Investment Corporation, viceprezidenta spoločnosti China Life 

Asset Management Company, generálneho riaditeľa Poštovej sporiteľne a iné. 330

V roku 2012 Archer a Biden údajne hovorili s Jonathanom Li z čínskeho súkromného kapitálového fondu 

Bohai Capital o možnosti založenia spoločnosti, Bohai Harvest RST (Šanghaj) Equity Investment Fund 

Management Co. (BHR), ktorá by investovala čínsky kapitál do spoločností mimo Číny. 331 BHR bola nakoniec 

založená ako investičný fond a je údajne „kontrolovaná a financovaná predovšetkým veľkými čínskymi vládnymi 

akcionármi“ a je z 80% kontrolovaná čínskymi subjektmi. 332 Tento zoznam subjektov zahŕňa vládnu poštovú 

sporiteľňu, s ktorou sa Hunter Biden v roku 2011 spojil, svoju hlavnú rozvojovú banku a tiež Bank of China. 333 Hunter 

Biden pôsobil v jej predstavenstve a

329 Tlačová správa, Skupina Thornton, Skupina Thornton Group prináša predstaviteľom spoločnosti Rosemont Seneca na návštevu čínskych riadiacich pracovníkov finančného / fondu 

(12. apríla 2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282. (Preklad poskytuje Google.).

330 Viď id.

331 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

332 Pozri James T. Areddy, Čo vieme o rokovaniach spoločnosti Hunter Biden v Číne, T ON Ž VŠETKY S TREET J OURNÁL ( 4. októbra 2019), 

https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403.

333 Pozri James T. Areddy, Čo vieme o rokovaniach spoločnosti Hunter Biden v Číne, T ON Ž VŠETKY S TREET J OURNÁL ( 4. októbra 2019), 

https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403; pozri tiež Tlačová správa, Skupina Thornton, skupina Thornton Group prináša predstaviteľom 

spoločnosti Rosemont Seneca na návštevu do čínskych riadiacich pracovníkov finančného / investičného odvetvia v Číne (12. apríla,

2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282.
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„Pripojil sa na základe svojho záujmu hľadať spôsoby, ako priviesť čínsky kapitál na medzinárodné trhy.“ 334 Slúžil 

neplateným, ale údajne v roku 2017 získal 10% podiel v spoločnosti. 335

Pred jej založením, v decembri 2013 a mesiac po podpísaní akcionárov zmlúv týkajúcich sa založenia spoločnosti, 

Hunter Biden údajne odletel na palubu letectva Two s vtedajším viceprezidentom Bidenom do Pekingu. 336 Zatiaľ čo v 

Číne Hunter Biden údajne pomáhal zariadiť, aby si Li „podal ruku“ s viceprezidentom Bidenom. 337 Potom sa Hunter 

Biden stretol s Li na údajne „spoločenskom stretnutí“. 338 Po ceste do Číny bolo údajne schválené obchodné povolenie 

spoločnosti BHR. 339

V septembri 2014 sa BHR stala akcionárom private equity v spoločnosti Sinopec Chemical Commercial Holding 

Company Limited, dcérskej spoločnosti Sinopec. 340 Sinopec je údajne druhou najväčšou ropnou a plynárenskou 

spoločnosťou v Číne a najväčšou rafinériou ropy v Ázii. 341 V roku 2016 Ye na zasadnutí predstavenstva oznámil, že si 

želá, aby sa CEFC „stala druhým Sinopec ... získaním globálnych aktív a konsolidáciou„ čajníkových “[nezávislých] 

rafinérií.“ 342 Pozícia vplyvu a prepojenia na čínske obchodné záujmy Huntera Bidena, ktoré sa ešte viac posilňovali, zatiaľ 

čo jeho otec bol viceprezidentom, sa s najväčšou pravdepodobnosťou obrátili na Ye, muža, ktorého The New York Times 

odvtedy označil ako „[chce] prístup na chodby moci vo Washingtone. “ 343

Rozsiahle väzby BHR na čínsku vládu prepojili jej existenciu s rozhodovaním vládcov komunistickej 

strany. Napríklad Čínska rozvojová banka (CDB) je jedným z členov konzorcia, ktoré kontroluje 30% BHR. 344 Ďalšími 

členmi tohto konkrétneho konzorcia sú vládna poštová sporiteľňa a Bank of China. 345

Dôležité je, že sa zdá, že CDB bol pripojený k CEFC spoločnosti Ye Jianming. Záznamy získané výbormi 

poukazujú na to, že podľa správ po tom, čo CEFC a Ye v roku 2018 upadli do nemilosti čínskej vlády, 

„Čínska rozvojová banka na príkaz prezidenta Si Ťin-pchinga náhle stiahla svoje úverové linky na offshore 

dlhopisy pre CEFC [.] “ 346

Bývalý predseda CDB, Hu Huaibang, bol navyše v roku 2018 obvinený z toho, že pomáhal dcérskej 

spoločnosti CEFC získať miliardy financií počas jeho pôsobenia v CDB a

334 Katie Glueck, Hunter Biden opustí predstavenstvo čínskej spoločnosti pri riešení konfliktu, T ON N EW Y. ORK T IMES

(13. októbra 2019), https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/hunter-biden-china.html.

335 Id.

336 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

337 Id.

338 Id.

339 Sharon LaFraniere a Michael Forsythe, Čo vieme o podnikaní Hunter Biden v Číne, T ON N EW Y. ORK T IMES

(6. marca 2020), https://www.nytimes.com/2019/10/03/us/politics/hunter-biden-china.html .

340 Tím, partneri BHR, https://web.archive.org/web/20180404080538/http://en.bhrpe.com/newsitem/276817011.

341 Chen Aizhu, Čínske čajové konvice CEFC sú „čajníkmi“ na prvú domácu akvizíciu rafinérie, R EUTERS ( 10. marca 2017), 

https://de.reuters.com/article/us-china-ma-cefc-idUSKBN16H0G4.

342 Id.

343 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein a Paul Mozur, Čínsky magnát hľadal moc a vplyv. Washington odpovedal., T ON N EW Y. ORK T IMES 

( 12. decembra 2018), https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-bidenchina-washington-ye-jianming.html.

344 James T. Areddy, Čo vieme o rokovaniach spoločnosti Hunter Biden v Číne, T ON Ž VŠETKY S TREET J OURNÁL ( 4. októbra 2019), 

https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403.

345 Viď id.

346 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).
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prideľovanie úplatkov v mene spoločnosti Ye, zatiaľ čo pracoval na predchádzajúcej pozícii v Bank of 

Communications, inom čínskom vládnom subjekte. 347

Obchodné združenia Hunter Biden v Číne sa neobmedzovali iba na investičné fondy ako BHR a tieto 

ďalšie spojenia vytvorili sporné združenia s prvkami komunistickej vlády. Napríklad v roku 2015, keď bol jeho otcom 

viceprezident, sa Hunter Biden údajne stretol s pobočníkom spoločnosti Ye. 348 Okrem komunistickej vlády mal Ye 

hlásené aj kontakty a príslušnosť k Ľudovej oslobodzovacej armáde (PLA). 349 Napríklad v rokoch 2003 až 2005 

pôsobil Ye údajne ako zástupca generálneho tajomníka Čínskej asociácie pre medzinárodné priateľské kontakty 

(CAIFC), čo je verejný názov medzinárodného styčného oddelenia PLA so všeobecným politickým oddelením. 350 V 

roku 2014 CE Fund pod vedením Ye navyše spoluorganizoval podujatia s China Huayi Broadcasting Corporation 

(CHBC), spoločnosťou založenou Všeobecným politickým odborom PLA. 351 Generálny riaditeľ CHBC, Wang Shu, 

bol veliteľom základne všeobecného politického oddelenia PLA „na čele aplikovaných psychologických operácií a 

propagandy namierených proti Taiwanu“, ktoré riadilo školiace stredisko financované z dcérskej spoločnosti CEFC. 

. 352 Generálny riaditeľ tejto dcérskej spoločnosti Lan Huasheng bol zástupcom generálneho tajomníka fondu CE Ye. 353

Wang sa údajne zúčastnil akcie CE Fund and CHBC 2014 spolu s Xu Jialu, mužom, ktorý bol spájaný s CAIFC 

PLA, ako aj CE Fund a čínskymi Konfuciovými inštitútmi. 354 Huasheng pôsobil ako výkonný riaditeľ Čínskeho 

inštitútu kultúry Limited (CIOC) v CE Funde, „národne podporovanej organizácii zodpovednej za‘ propagáciu 

čínskej kultúry ‘“. 355 V súlade s tým mali Ye a jeho spolupracovníci silné vzťahy s čínskymi vojenskými jednotkami, 

z ktorých niektoré boli zapojené do záležitostí priamo odporujúcich politike USA v regióne.

347 Tony Munroe, Cheng Leng, Engen Tham a Min Zhang, Bývalý predseda Čínskej rozvojovej banky podľa vyšetrovania štepu, R EUTERS ( 31. júla 2019), 

https://uk.reuters.com/article/us-china-corruption/ex-chairman-of-china-development-bankunder-probe-by-graft-buster-idUKKCN1UQ0M3.

348 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein a Paul Mozur, Čínsky magnát hľadal moc a vplyv. Washington odpovedal., T ON N EW Y. ORK 

T IMES ( 12. decembra 2018),

https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html. (Meno Yeovho pomocníka a presný dátum 

stretnutia neboli verejne oznámené. Spomínané stretnutie a ďalšie stretnutie medzi Hunterom Bidenom a Ye, ktoré sa uskutočnilo v máji 2017, 

potvrdili „ľudia s priamymi znalosťami stretnutí, ktorí neboli oprávnení verejne hovoriť, pretože stretnutia boli súkromné. “).

349 J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.

350 Pozri J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463; pozri tiež Medzinárodné styčné oddelenie [Čínska asociácia pre 

medzinárodné priateľské kontakty] Všeobecné politické oddelenie, F VYDANIE A MERICAN

S CIENTISTI ( 26. novembra 1997), https://fas.org/irp/world/china/pla/gpd_ild.htm.

351 J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.

352 Id.

353 Id.

354 J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463. (Podľa záznamov vo výboroch sa zdá, že Gongwen Dong, 

vzájomný spolupracovník spoločností Ye Jianming, James Biden, Sara Biden a Hunter Biden, nedávno prispel do Konfuciovej nadácie Inc. 29. júla 

2019 došlo k prevod na 5 000 dolárov z účtu Golden Coast Asset Management LLC, ktorý je prepojený s Gongwen Dong aj Shan Gao na Konfuciovu 

nadáciu Inc. s poznámkou „Gongwen Dong.“) C VEREJNOSŤ D OKUMENT 8 (v evidencii s Comms.).

355 J. Michael Cole, Nezastaviteľný: Tajný plán Číny na podvratný Taiwan, T ON N NÁRODNÉ Ja ZÁBOR ( 23. marca 2015), 

https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
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Nie je jasné, či si Hunter Biden bol vedomý úzkych vzťahov Ye s PLA alebo účasti na úsilí o rozvoj a 

šírenie čínskej propagandy v čase stretnutia s Yeovým spolupracovníkom v roku 2015. Verejné správy však 

tieto spojenia vytvorili. 356

Spojenie Hunter Biden s Ye pokračovalo do leta 2017, keď sa s Ye stretol pri získavaní darov pre World Food 

Program USA ako člen správnej rady. 357 V tom čase spoločnosť Ye pokračovala v prevádzkovaní fondu CE, o ktorom sa 

odvtedy zistilo, že sa zapojil do trestnej činnosti. 358 Počas ich interakcií v roku 2017 sa Hunter Biden údajne zaviazal 

pomôcť spoločnosti Ye pomocou svojich kontaktov, ktoré jej pomohli nájsť potenciálne investície pre CEFC v Spojených 

štátoch. 359 V súlade s touto dohodou Hunter Biden po stretnutí s Ye uviedol, že začal pracovať na dohode pre Ye, ktorá 

zahŕňala investíciu vo výške 40 miliónov dolárov do projektu zemného plynu na ostrove Monkey Island v Louisiane, ktorý 

údajne padol v nasledujúcom roku. 360

Približne v rovnakom čase, keď Hunter Biden začal s touto prácou, Ye vyjadril obavy z Huntera Bidena, že jeden z jeho spolupracovníkov, 

Patrick Ho, bol vyšetrovaný americkými orgánmi činnými v trestnom konaní. 361

Hunter Biden následne súhlasil so zastupovaním Ho. 362

8. septembra 2017 bola oznámená dohoda vo výške 9,1 miliárd dolárov, prostredníctvom ktorej spoločnosť Ye, CEFC, získa 

podiel v štátnej ruskej energetickej spoločnosti Rosnefť. 363 Úsilie spoločnosti Ye o získanie podielu v spoločnosti Rosneft sa javí ako 

úplne v súlade s jeho víziou premeny CEFC na „druhého Sinopecu“ s holdingmi po celom svete. 364

ii. Hunter Biden a jeho rodina mali rozsiahle finančné vzťahy s Ye Jianmingom, Gongwen Dongom a 

ďalšími čínskymi štátnymi príslušníkmi.

V ten istý deň, keď bola oznámená blížiaca sa dohoda Rosnefť, podali Hunter Biden a Gongwen Dong, čínsky 

štátny príslušník, ktorý údajne vykonal transakcie pre spoločnosti s ručením obmedzeným ovládané Ye Jianmingom, banku 

a otvorili úverovú linku pod obchodným menom Hudson West III LLC (Hudson West III). 365 Hunter Biden, James Biden a 

manželka Jamesa Bidena, Sara Biden, boli všetci autorizovanými používateľmi kreditných kariet spojených s

356 Viď id.

357 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

358 Pozri Tlačová správa, americké ministerstvo spravodlivosti., Bývalý vedúci organizácie podporovaný čínskym energetickým konglomerátom odsúdeným na tri roky väzenia za trestné 

činy medzinárodného podplácania a prania špinavých peňazí (25. marca 2019),

https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-three-years-prison.

359 Adam Entous, Ohrozí Hunter Biden kampaň jeho otca ?, T ON N EW Y. OBJEDNÁVKA ( 1. júla 2019), 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.

360 Id.

361 Id.

362 Id.

363 Olesya Astakhova a Chen Aizhu, Čína investovala do spoločnosti Rosneft 9,1 miliárd dolárov, keďže katarské Glencore znížilo podiely R EUTERS ( 8. september,

2017), https://www.reuters.com/article/us-rosneft-cefc-glencore/china-invests-9-1-billion-in-rosneft-as-glencore-qatar-cut-stakesidUSKCN1BJ1HT.

364 Pozri Chen Aizhu, Čínske čajové konvice CEFC sú „čajníkmi“ na prvú domácu akvizíciu rafinérie, R EUTERS ( 10. marca 2017), 

https://de.reuters.com/article/us-china-ma-cefc-idUSKBN16H0G4.

365 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 9 (v evidencii s Comms.); s ee tiež Katherine Clarke, Špičkový čínsky naftár zmizne a nákup na Manhattane sa skončí, T ON Ž VŠETKY S TREET 

J OURNÁL ( 25. októbra 2018), https://www.wsj.com/articles/a-top-chinese-oilmanvanishes-and-a-manhattan-buying-binge-ends-1540478781.
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účet. 366 Bidensovci následne použili kreditné karty, ktoré otvorili, na nákup extravagantných predmetov v hodnote 101 

291,46 dolárov, vrátane leteniek a viacerých predmetov v obchodoch, lekárňach, hoteloch a reštauráciách spoločnosti 

Apple Inc. 367 Karty boli zabezpečené prevodom 99 000 dolárov z účtu Hudson West III na samostatný účet, kde sa 

finančné prostriedky držali až do uzavretia kariet. 368 Transakcia bola identifikovaná pre potenciálnu finančnú trestnú 

činnosť. Výbory pripravili nasledujúci graf, ktorý zobrazuje transakcie súvisiace s úverovou linkou:

Gongwen Dong (jednotlivci)

Typ predmetu: Nákupca / odosielateľ

Účty: Jeden bankový účet

Hudson West III LLC (investičná holdingová spoločnosť)

Mesto / Krajina: New York, NY Typ 

predmetu: Príjemca / príjemca

Účty: dva bankové účty a štyri kreditné karty

Robert Hunter Biden (jednotlivci)

Typ predmetu: Účty kupujúceho aj príjemcu platby: 

Jeden bankový účet

Dňa 8. 8. 2017 bol otvorený úverový rámec pre

99 000,00 dolárov prostredníctvom online aplikácie do

Gongwen Dong a Hunter Biden

Robert Hunter Biden (jednotlivci)

Typ predmetu: Nákupca aj príjemca platby

Účty: dva bankové účty a jedna kreditná karta

25.05.2018 dátum konečnej platby vo výške

101 291,46 dolárov
James B. Biden (jednotlivci)

Úloha: Predmet

Účty: dve kreditné karty

prostredníctvom pokladničných šekov splatných 

HudsonWest III a Robert H. Biden

Sara Jones Biden (jednotlivci)

Úloha: Predmet

Účty: Jedna kreditná karta

Poznámky: Dňa 9. 8. 2017 Hunter Biden a GongWen Dong podali žiadosť online v banke Cathay Bank a otvorili 

úverovú linku pod obchodným menom HudsonWest III, LLC. Karty boli zabezpečené prevodom 99 000,00 dolárov z 

účtu banky Cathay Bank na obchodný účet Hudson West III, kde boli finančné prostriedky držané až do uzavretia kariet. 

Medzi oprávnených používateľov týchto kreditných kariet patria Hunter Biden, James Biden a Sara Biden. Každá z nich 

použila karty po celom svete na nákup 101 291,46 USD. v hodnote extravagantných položiek, ktoré zahŕňajú letenky, 

viacnásobný nákup v obchodoch Apple a lekárňach, ako aj hotely a reštaurácie.

Hudson West III bola založená 19. apríla 2016, viac ako rok pred vydaním kreditnej karty. 369 Hudson West 

III, ktorý je teraz rozpustený, zmenil vlastníctvo v neznámom bode. 370 Po tejto zmene bolo vlastníctvo rozdelené 

medzi právnickú firmu Hunter Biden, Owasco PC (50%) a Coldharbour Capital LLC (50%). 371 Aj keď je vlastníctvo 

v spoločnosti Coldharbour Capital rovnomerne rozdelené medzi dve osoby, Mervyn Yan a Tian Zhang, má 

obchodnú adresu označenú ako adresa Gongwen Dong. 372 Podľa záznamov vo výboroch boli kontrolné účty 

Hudson West III otvorené 3. augusta 2017 a 6. septembra 2017 s Yanom a Robertom Hunterom Bidenovými. 373 Gongwen 

Dong bol bývalý signatár, čo naznačuje, že svojho času bol spájaný s bankovými účtami a financiami Hudson West 

III. 374

366 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 9 (v evidencii s Comms.).

367 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 9 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 10 (v evidencii s Comms.).

368 Id.

369 Pozri Hudson West III, LLC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_de/6020436.

370 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

371 Id.

372 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.); pozri tiež

Coldharbour Capital, LLC, Opencorporates, https://opencorporates.com/companies/us_ny/4703700.

373 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

374 Id.
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4. augusta 2017 spoločnosť CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti CEFC China 

Energy Company spoločnosti Ye Jianming, ktorá uviedla ako svojho riaditeľa Gongwen Dong, poslala advokátskej kancelárii 

Hunter Biden, spoločnosti Owasco, platbu vo výške 100 000 dolárov. 375 Táto transakcia bola identifikovaná z dôvodu možnej 

finančnej trestnej činnosti. 376 Jedným z investičných subjektov CEFC Infrastructure Investment je údajne Shanghai Huaxin 

Group, čínsky štátny podnik „zaoberajúci sa ropnými produktmi“. 377 Túto spoločnosť vlastní spoločnosť CEFC Shanghai 

International Group Ltd., ktorú kontroluje spoločnosť Shanghai Guosheng Group, ďalší štátny podnik. 378 Podľa správ bola CEFC 

Šanghaj dcérskou spoločnosťou CEFC spojenou s vyššie uvedenými obvineniami z korupcie, ktoré sa týkali šéfa Čínskej 

rozvojovej banky. 379 Tieto príklady ďalej ilustrujú hlboké finančné väzby medzi Bidenom, Owascom a čínskou vládou.

8. augusta 2017 spoločnosť CEFC Infrastructure Investment pripísala 5 miliónov dolárov na bankový účet 

spoločnosti Hudson West III. 380 Tieto prostriedky mohli pochádzať z pôžičky poskytnutej z účtu spoločnosti s názvom 

Northern International Capital Holdings, hongkonskej investičnej spoločnosti, ktorá bola súčasne s Ye identifikovaná ako 

„podstatný akcionár“ v CEFC International Limited. 381 Nie je jasné, či bol v tom čase Hunter Biden polovičným vlastníkom 

Hudson West III. Avšak od 8. augusta, v ten istý deň, keď bolo prijatých 5 miliónov dolárov, a až do 25. septembra 2018, 

Hudson West III posielal časté platby spoločnosti Owasco, spoločnosti Hunter Biden. 382 Tieto platby, ktoré sa označovali ako 

poplatky za poradenstvo, dosiahli za niečo vyše 4 790 375,25 USD. 383

Existujú protichodné vysvetlenia týkajúce sa ďalšieho milióna dolárov, ktoré boli spoločnosti Hudson West III zaslané 

nadáciou CEFC Limited (CEFC Limited) 2. novembra 2017 a ktoré sa podľa všetkého vrátili spoločnosti CEFC Limited 21. 

novembra 2017 s poznámkou „refundácia . “ 384 Podľa záznamov vo výboroch:

[Záznamy uviedli, že] „CEFC zaplatila poplatok za konzultácie spoločnosti HW III 

za účelom vykonania prieskumu trhu [a] projektu so zemným plynom; projekt sa 

však v tom čase považoval za nepotrebný, preto sa spoločnosť CEFC Limited 

rozhodla odložiť prieskum trhu. Preto spoločnosť HW III poskytla refundáciu 

spoločnosti CEFC Limited “. V ďalšej e-mailovej korešpondencii zo dňa 2.4.2018 

pán Biden uviedol, že prichádzajúci drôt vo výške 1MM dňa 11.2.2017 od nadácie 

CEFC Limited mal ísť do Owasco LLC, poskytol však nesprávne pokyny pre drôt a 

z dôvodu veľkého množstva

375 Id.

376 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.).

377 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

378 Id.

379 Zdravko Ljubas, Ex-šéf Čínskej rozvojovej banky podozrivý z štepu, O RGANIZOVANÝ C. RIME A C. OBLASŤ R VYHLÁSENIE

P ROJECT ( 1. augusta 2019), https://www.occrp.org/en/daily/10378-china-development-bank-s-ex-chief-suspected-of-raft .

380 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

381 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.).

382 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

383 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.).

384 Id.
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transakcie boli opravené až 22. 3. 2018, čo pozostávalo z odchádzajúcej transakcie v 

rovnakej výške v prospech spoločnosti Owasco LLC. 385

22. marca 2018 bola z Hudson West III odoslaná platba vo výške 1 milión dolárov spoločnosti Owasco s poznámkou pre 

„Zastúpenie Dr. Patricka Ho Chi Pinga“. 386 Hunter Biden vo svojom alternatívnom vysvetlení uviedol, že nesprávne 

nasmerovaný milión dolárov súvisel s jeho zastúpením spolupracovníka Ye, Patricka Ho. 387 Tieto transakcie ilustrujú 

finančné prepojenie medzi Hudson West III, Gongwen Dong, CEFC Ye Jianminga a Owascom Hunter Biden. Biden 

uviedol, že:

Boies Schiller Flexner je spolupodnikateľom pre prípad doktora Patricka Ho. Spoločnosť 

Hudson West III LLC nie je zapojená do prípadu Patricka Ho Chi Pinga a neočakáva ďalšie 

transakcie spojené s cestou Dr. Patricka Ho Chi Pinga pre spoločnosť Hudson West III 

LLC. Owasco LLC a právny zástupca Boies Schiller Flexner budú zastupovať Dr. Patricka 

Ho Chi Pinga [pred] súdnym procesom. 388

V rovnakom období existujú dôkazy aj o tom, že Hunter Biden presunul veľké sumy peňazí zo svojej firmy Owasco 

do poradenskej spoločnosti James Biden, spoločnosti Lion Hall Group. 389

Medzi 14. augustom 2017 a 3. augustom 2018 poslal Owasco 20 drôtov v celkovej hodnote 1 398 999 dolárov konzultačnej spoločnosti 

Lion Hall Group, ktorá na bankový účet uvádza Jamesa Bidena a jeho manželku Saru Bidenovú. 390 Táto transakcia bola identifikovaná z 

dôvodu možnej finančnej trestnej činnosti. Tieto prevody sa začali necelý týždeň po tom, čo CEFC Infrastructure Investment prepojila 

spoločnosť Hudson West III s 5 miliónmi dolárov a spoločnosť Hudson West III poslala spoločnosti Owasco svoju prvú platbu vo výške 

400 000 dolárov. 391 Väčšina platieb od spoločnosti Owasco spoločnosti Lion Hall Group mala v poznámkových riadkoch neurčité 

poznámky, z ktorých 15 iba uvádzalo, že slúžia na ďalšie pripísanie v prospech Jamesa Bidena; poznámkový blok pre jednu z platieb 

však znel „HW3“, čo naznačuje, že niektoré z prevedených peňazí môžu byť z Hudson West III. 392 Keď banka kontaktovala Saru 

Bidenovú v súvislosti s celkovou bankovou činnosťou, uviedla, že spoločnosti Lion Hall Group a Owasco poskytujú medzinárodné a 

obchodné poradenstvo a že spoločnosť Lion Hall Group pomáha spoločnosti Owasco s medzinárodným klientom prostredníctvom 

zmluvy, ktorá sa odvtedy skončila. 393 Sara Biden banke povedala, že neposkytne nijakú podpornú dokumentáciu, a taktiež odmietla 

poskytnúť ďalšie informácie, ktoré by túto činnosť jasnejšie vysvetlili. 394 Banka následne predložila účet na zrušenie. 395

Výbory vytvorili s ohľadom na túto transakciu nasledujúci graf.

385 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.).

386 Id.

387 Id.

388 Id.

389 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 12 (v evidencii s Comms.).

390 Id.

391 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 12 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

392 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 12 (v evidencii s Comms.).

393 Id.

394 Id.

395 Id.
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Owasco PC (finančný a poisťovací priemysel)

Majiteľ: R Hunter Biden

Účty: dva bankové účty

LionHall Group LLC (konzultačná organizácia)

Mesto / Krajina: Merion Station, PA Úloha: 

Predmet

Účty: Jeden bankový účet

(20) drôty v rozmedzí od

Súčet 21 000,00 až 165 000,00 dolárov

James B. Biden (jednotlivci)

Úloha: Predmet

Účty: Jeden bankový účet1 398 999,00 dolárov

Od 14. 8. 2017 - 3. 3. 2018

Sara Jones Biden (jednotlivci)

Úloha: Predmet

Účty: Jeden bankový účet

Poznámky:

- 15 z 20 transakcií, „FFC JAMES BIDEN PAYMENT“ v sekcii 

Informácie od pôvodcu po príjemcu.

Hudson West III tiež poslal prostriedky priamo skupine Lion Hall Group. Podľa záznamov

v evidencii výborov je James B. Biden hlavným kontaktom pre skupinu Lion Hall Group a medzi januárom 2018 a 

októbrom 2018 poslal Hudson West III skupine Lion Hall Group odchádzajúce drôty v celkovej výške 76 746,15 dolárov s 

poznámkou „Náklady na kanceláriu a úhrada. “ 396 Tieto transakcie ilustrujú priame finančné spojenie medzi Hudson West 

III (ktorý bol napojený na CEFC, čínsku vládu a Gongwen Dong) a Jamesom Bidenom.

17. augusta 2017, tri dni po prvom prevode z Owasca do skupiny Lion Hall, bolo verejne oznámené, že 

spoločnosť Ye CEFC Energy rokuje o kúpe podielu v ruskej štátnej energetickej spoločnosti Rosneft, ktorá, ako 

bolo uvedené , neskôr prepadol. 397

Približne v rovnakom čase prichádzali aj odchádzajúce linky z Hudson West III na rôzne účty spojené s Ye a 

Gongwen, vrátane CEFC Infrastructure Investment, Coldharbour Capital (nachádza sa na adrese Gongwen Dong), osobný 

bankový účet Gongwen, samostatný bankový účet pre Hudson West V a Bo Jian Group Investment Company (spoločnosť 

so zložitou vlastníckou štruktúrou ovládanou spoločnosťou Ye, v ktorej je údajne čiastočným vlastníkom aj Gongwen Dong). 398 

Tieto transakcie a transakčné subjekty začínajú vykresľovať mozaiku zložitej podnikovej štruktúry, ktorá existovala medzi 

entitami spojenými s Hunterom Bidenom a jeho spolupracovníkmi a rodinnými a čínskymi spoločnosťami spojenými s 

komunistickou vládou.

iii. Finančné transakcie týchto spoločností ilustrujú zložitú sieť podnikových subjektov, 

prevody peňazí a potenciálnu trestnú finančnú činnosť.

Výbory dokázali potvrdiť, že spolupracovník spoločnosti Hunter Biden, Gongwen Dong, je napojený na sedem z 

ôsmich očíslovaných podnikových subjektov Hudson West. Výnimkou je

396 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.).

397 Kane Wu, Exkluzívne: Čínska CEFC v raných rokovaniach o kúpe podielov spoločnosti Rosneft, R EUTERS ( 17. augusta 2017), 

https://www.reuters.com/article/us-rosneft-ma-china/exclusive-chinas-cefc-in-early-talks-to-buy-rosneft-stake-sourcesidUSKCN1AX1CP.

398 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).
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Hudson West II; tento subjekt však zdieľa trvalú poštovú adresu so spoločnosťou Hudson West V, ktorá má bankový účet 

spojený s Gongwen. Zdá sa teda, že Hudson West II je s najväčšou pravdepodobnosťou spojený s ním. Subjekty Hudson 

West sú dôležitými subjektmi v toku finančných prostriedkov medzi spoločnosťami Ye, Gongwen a Hunter Biden a jeho 

spolupracovníkmi. Medzi týmito očíslovanými entitami Hudson West sú časté prevody fondov a boli identifikované 

transakcie zahŕňajúce všetkých osem z dôvodu možnej trestnej finančnej činnosti. Napríklad Hudson West III nebol jediným 

subjektom Hudson West spojeným s CEFC, podnikaním spoločnosti Ye. Podľa správ udržuje spoločnosť Hudson West V 

majetkovú účasť v spoločnosti CEFC Infrastructure Investment, dcérskej spoločnosti CEFC. 399 To znamená, že Hudson 

West V je 8. augusta 2017 prepojený s Ye a vyššie uvedená platba spoločnosti Hudson West III vo výške 5 miliónov 

dolárov. 400 Hudson West V údajne vlastnil aj niekoľko ďalších spoločností: Hudson West Partners LLC, Hudson West 

Aggregator LLC, Hudson West VIII LLC a Hudson West VII LLC, ktorá začína ukazovať zložitú štruktúru spoločnosti. 401

V období od júla 2017 do novembra 2018 spoločnosť Hudson West V dostala drôty v celkovej výške 20 310 396,79 dolárov, z 

toho istého účtu zostalo 20 893 505,07 dolárov. 402 Až na 259 845 dolárov z celkovej sumy prevedenej z účtu pripadlo na bankové účty v 

USA pre rôzne LLC, z ktorých väčšina bola zdokumentovaná ako súčasť podnikania v oblasti investícií do nehnuteľností a správy. 403 Niekoľko 

z týchto spoločností LLC je tiež viazaných na spoločnosť Gongwen. 404

Dvadsať miliónov dolárov z 20 310 396,79 dolárov určených na vyššie uvedený účet Hudson West V USA bolo na 

tento účet prevedených z iného účtu Hudson West V v Bank of China. 405 Medzi 9. februárom 2017 a 12. aprílom 2017 dostal 

účet Hudson West V Bank of China tri prichádzajúce kredity v celkovej hodnote 27 917 665,45 dolárov od subjektu s názvom 

Kaiyan US Fund III LP a jeden drôt za 100 000 dolárov od spoločnosti s názvom Foxwood Asset Management Co. 

Obmedzené. 406 Kaiyan US Fund III LP a Foxwood Asset Management Co Limited majú adresy v Pekingu. 407 19. marca 2018 

spoločnosť Kaiyan US Fund III LP tiež poslala jeden prevod za 50 551,79 USD priamo na iný účet pre Hudson West V, ktorý je 

zahrnutý do spomínaného celkového počtu prichádzajúcich vodičov pre tento účet v hodnote 20 310 396,79 USD. 408

Tieto transakcie poskytujú priehľad do oveľa väčšej siete transakcií uskutočňovaných medzi rozsiahlou 

sieťou podnikových subjektov, z ktorých mnohé majú zložité vlastnícke štruktúry, ktoré rôzne vlastnia a prevádzkujú 

Gongwen Dong, Ye Jianming, osoba menom Shan Gao a ďalšie osoby spojené s Energia CEFC Čína, čínske 

štátne podniky a neznáme

399 Id.

400 Viď id.

401 Id. Záznamy naznačujú, že vlastnícke štruktúry spoločností Gongwen Donga sú mimoriadne zložité a niekedy neznáme a že mnoho z jeho 

korporátnych entít sa časom zmenilo. To isté platí pre právnické osoby spoločnosti Ye Jianming. Zložitosť ilustruje výzvy pri úplnom poznaní hĺbky 

a rozsahu potenciálnej trestnej činnosti.

402 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

403 Pozri C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.); pozri tiež C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 13 (v 

evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 14 (v evidencii s Comms.).

404 Id.

405 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

406 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.).

407 Id.

408 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 2 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).
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jednotlivcov so sídlom predovšetkým v Číne. 409 O Shan Gao sa vie len málo, okrem skutočnosti, že ju banky 

prostredníctvom zložitých vlastníckych štruktúr zistili ako vlastníka viacerých subjektov zapojených do transakcií. 410 Pre 

viac subjektov zapojených do týchto transakcií neboli banky vôbec schopné určiť vlastníctvo. 411

Ako príklad veľkosti a rozsahu sietí zahŕňajúcich Gongwen sa v období od okt.

23. júna 2017 a 20. decembra 2018 spoločnosť Hudson West I, pre ktorú je spoločnosť Gongwen tiež uvedená ako osoba podpisujúca účet, 

prijala prichádzajúce transakcie v celkovej hodnote viac ako 114 miliónov dolárov a odoslané výstupné transakcie v celkovej hodnote viac ako 

113 miliónov dolárov. 412 Medzi 25. januárom 2018 a 28. decembrom 2018 prijal Hudson West Aggregator, ďalšia LLC spojená s Gongwen, ktorá 

bola zapojená do troch transakcií s Hudson West V, prichádzajúce prevody v celkovej výške viac ako 3 milióny dolárov a odoslané odchádzajúce 

prevody v hodnote viac ako 13 dolárov milión. 413 Záznamy skúmajúce tieto transakcie Gongwenom a jeho spolupracovníkmi vysvetlili:

Rozhodli sme sa zahrnúť prepojenia, ktoré sa zdajú byť vykonávané na investičné 

účely, pretože sa domnievame, že pohyb prostriedkov sa nakoniec uskutočňuje v 

snahe vrstviť prostriedky. Záver: Neobvyklý pohyb finančných prostriedkov medzi 

rôznymi subjektmi so zložitými vlastníckymi štruktúrami, občas zahŕňajúcimi 

prostriedky pochádzajúce z čínskych [štátnych podnikov] SOE, čínskych subjektov 

registrovaných v [a] vysoko rizikovej krajine daňového neba a [politicky 

exponovaných osôb] PEP. Je potrebné poznamenať, že pohyb fondov sa javí ako 

snaha o zavedenie zahraničných fondov z neznámych zdrojov do USA investovaním 

do veľkých projektov a nákupom luxusného tovaru a nehnuteľností. Celkom [] 

predstavuje 902 200 297 dolárov. 414

Niektoré transakcie zahŕňajúce Hudson West III, CEFC Infrastructure a Hudson West V boli medzi transakciami označenými ako potenciálne 

snahy o vrstvenie finančných prostriedkov. 415

409 Pozri C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.); pozri tiež C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 13 (v 

evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 14 (v evidencii s Comms.).

410 Id. Podľa záznamov vo výboroch je Shan Gao rezidentom v štáte New York, ktorého trvalá / poštová adresa sa zhoduje s adresou 

Gongwen Dong. C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 8 (v evidencii s Comms.).

411 Pozri C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.); pozri tiež C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 13 (v 

evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 14 (v evidencii s Comms.).

412 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 7 (v evidencii s Comms.).

413 Id. ( Okrem vyššie spomínaných číslovaných subjektov Hudson West a Hudson West Aggregator je Hudson West Partners LLC ďalším subjektom 

Hudson West s bankovým účtom prepojeným s Gongwen Dong.).

414 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 14 (v evidencii s Comms.).

415 C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 11 (v evidencii s Comms.); C. VEREJNOSŤ D OKUMENT 14 (v evidencii s Comms.).
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iv. Čínski štátni príslušníci spojení s trestnými sondami, ktoré čelili Hunterovi Bidenovi.

V novembri 2017 bol zatknutý spolupracovník spoločnosti Ye Jianming a hlásený klient Hunter Biden, Patrick Ho, a 

obvinení z porušenia zákona o zahraničných korupčných praktikách, medzinárodného prania špinavých peňazí a sprisahania s 

cieľom spáchať oboje. 416 Prvý hovor, ktorý údajne uskutočnil, smeroval k Jamesovi Bidenovi, ktorý ho údajne odkázal na 

Hunter Biden. 417 Ho was convicted in March 2019 on charges of money laundering, conspiracy, and violations of the Foreign 

Corrupt Practices Act and was sentenced to three years in U.S. prison for his role in a multimillion-dollar scheme to bribe 

officials in Chad and Uganda in exchange for business advantages for CEFC, Ye’s company. 418 Department of Justice 

documents describe Ye as Patrick Ho’s boss and, again, note that Ye’s company supplied funding to the China Energy Fund 

Committee. 419 Ho worked as the secretary-general of the committee during the period when he was carrying out his illegal 

schemes. 420

In February 2018, it was reported that Ye was also under investigation in China for “suspected economic crimes.” 421 

Ye was subsequently detained, and to date, there have been no reports of his release.

Shortly thereafter, on May 4, 2018, there were reports that the deal for CEFC to purchase a stake in Rosneft had 

fallen through. 422 The credit cards used by the Bidens for the $100,000 spending spree were closed the same month, and 

the last payments for the account were made on May 25, 2018. 423 It is not clear who made the fund transfer payments that 

were used to cover the charges. 424

After Ye was detained by the Chinese government in February 2018, there were reports that Shanghai Guosheng 

Group, a Chinese agency reportedly controlled by Shanghai’s municipal government, had taken over management and 

daily operations at CEFC. 425 Additionally, in

416 Press Release, U.S. Dep’t of Just., Head of Organization Backed By Chinese Energy Conglomerate And Former Foreign Minister of Senegal, 

Charged with Bribing High-Level African Officials (Nov. 20, 2017), 

https://www.justice.gov/usaosdny/pr/head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-and-former-foreign-minister.

417 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein, and Paul Mozur, A Chinese Tycoon Sought Power and Influence. Washington Responded., T HE N

EW Y ORK T IMES ( Dec. 12, 2018),

https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html.

418 Press Release, U.S. Dep’t of Just., Patrick Ho, Former Head Of Organization Backed By Chinese Energy Conglomerate, Sentenced To 3 Years In Prison 

For International Bribery And Money Laundering Offenses (Mar. 25, 2019), 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-3.

419 Press Release, U.S. Dep’t of Just., Former Head of Organization Backed by Chinese Energy Conglomerate Sentenced to Three Years in Prison for 

International Bribery and Money Laundering Offenses (Mar. 25, 2019),

https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-three-years-prison.

420 Id.

421 Benjamin Kang Lim, China’s CEFC chairman investigated for suspected economic crimes: source, R EUTERS ( Feb. 28, 2018), 

https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe-idUSKCN1GD3O9.

422 Javier Blas and Elena Mazneva, Qatar Steps In to Buy Rosneft Stake After China Deal Collapses, B LOOMBERG ( May 5, 2018), 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-04/china-s-cefc-won-t-buy-rosneft-shares-from-glencore-led-group.

423 C ONFIDENTIAL D OCUMENT 9 (on file with Comms.).

424 Id. ( The funds used to collateralize the account were returned in the form of a check payable to Hudson West III and Robert

H. Biden and deposited back into the same account from which they were initially withdrawn.).

425 Josephine Mason and Aizhu Chen, China’s CEFC taken over by Shanghai government agency: SCMP report, R EUTERS ( Mar.

2, 2018), https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe/chinas-cefc-taken-over-by-shanghai-government-agency-scmpreport-idUSKCN1GE0X3.
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March 2018, it was announced that the Chinese state-owned enterprise Citic Group was negotiating to take a stake of up 

to 49 percent in CEFC’s European unit. 426 Again, Citic is listed among the Chinese partners and alliances of the Thornton 

group. 427 Following these Chinese government takeovers, the payments from Hudson West III to Owasco appear to have 

continued through September 2018. 428

e. Conclusion

The records acquired by the Committees show that Hunter Biden and his family were involved in a vast 

financial network that connected them to foreign nationals and foreign governments across the globe. Hunter Biden and 

Archer, in particular, formed significant and consistent financial relationships with the corrupt oligarch Mykola 

Zlochevsky during their time working for Burisma and their firms made millions of dollars from that association while Joe 

Biden was vice president and the public face of the Obama administration’s Ukraine policy. Rosemont Seneca 

Thornton, an investment firm co-founded by Hunter Biden, received $3.5 million in a wire transfer from Elena Baturina, 

who allegedly received illegal construction contracts from her husband, the former mayor of Moscow. Moreover, 

Archer’s apparent receipt of money for a car from Kenges Rakishev of Kazakhstan while Vice President Biden was in 

Kyiv is especially concerning in light of the timing. And finally, Biden and Archer’s work with Chinese nationals 

connected to the Communist regime illustrate the deep financial connections that accelerated while his father was vice 

president and continued after he left office.

Biden and Archer found willing partners in Chinese nationals connected to the Communist regime. Their work 

in China began at least in 2009, with the creation of Rosemont Seneca Partners with Heinz, Secretary of State John 

Kerry’s stepson. Then, several years later, Biden and Archer formed BHR with Bohai Capital and received their 

business license approval in China shortly after Biden visited China with his father, Vice President Biden.

Hunter Biden’s connections and financial associations appear to have accelerated significantly after he 

associated himself with Ye Jianming, who had deep connections with the Communist regime and PLA. However, that 

didn’t seem to have any impact on Hunter Biden, who made millions from the relationship. Indeed, Hunter Biden and his 

family, to include James and Sara Biden, associated with other Chinese nationals such as Gongwen Dong. In one case, 

the three of them went on a $100,000 global spending spree after Gongwen Dong and Hunter Biden opened a joint 

account. In addition, Hunter Biden received millions of dollars over a period of years from Gongwen Dong’s companies. 

According to records acquired by the Committees, many of these transactions involved potential criminal financial activity.

The records acquired by the Committees show consistent, significant and extensive financial connections 

among and between Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon Archer, and Chinese nationals connected to the 

Communist regime and PLA as well as other foreign nationals with questionable backgrounds. These connections 

and the vast amount of

426 Chen Aizu, CITIC Group in talks for up to 49 percent stake in CEFC unit, R EUTERS ( Mar. 20, 2018), 

https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-citic-group/citic-group-in-talks-for-up-to-49-percent-stake-in-cefc-unitidUSKBN1GW0I8.

427 Alliances/Clients, Thornton Group, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.

428 C ONFIDENTIAL D OCUMENT 7 (on file with Comms.).
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money transferred among and between them don’t just raise conflicts of interest concerns, they raise criminal financial, 

counterintelligence and extortion concerns. The Committees will continue to evaluate the evidence in their possession.
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XII. CONCLUSION.

As the Chairmen’s report details, Hunter Biden’s role on Burisma’s board negatively impacted the efforts of 

dedicated career-service individuals who were fighting to push for anticorruption measures in Ukraine. Because the vice 

president’s son had a direct link to a corrupt company and its owner, State Department officials were required to maintain 

situational awareness of Hunter Biden’s association with Burisma. Unfortunately, U.S. officials had no other choice but to 

endure the “awkward[ness]” of continuing to push an anticorruption agenda in Ukraine while the vice president’s son sat 

on the board of a Ukrainian company with a corrupt owner. As George Kent testified, he “would have advised any 

American not to get on the board of Zlochevsky’s company.” 429 Yet, even though Hunter Biden’s position on Burisma’s 

board cast a shadow over the work of those advancing anticorruption reforms in Ukraine, the Committees are only aware 

of two individuals who raised concerns to their superiors. Despite the efforts of these individuals, their concerns appear to 

have fallen on deaf ears.

Former Secretary Kerry’s December 2019 denial of having any knowledge about Hunter Biden or Burisma is 

inconsistent with the evidence uncovered by the Committees. Kerry was briefed about Hunter Biden, Burisma and 

Christopher Heinz the day after Burisma announced Hunter Biden joined its board. Additionally, Secretary Kerry’s 

senior advisor sent him press clips and articles relating to Hunter Biden’s board membership. This appears to be yet 

another example of high-ranking Obama administration officials blatantly ignoring Hunter Biden’s association with 

Burisma.

Several witnesses highlighted efforts to enable a successful investigation of Zlochevsky, and also noted that the 

U.S. decision to condition a $1 billion loan guarantee was made in part because of the then-Ukrainian prosecutor general’s 

failure to pursue a case against Zlochevsky. But at the end of the day, between 2014 through 2017, despite the concerted 

effort of many U.S. officials, not one of the three different Ukrainian prosecutor generals held Zlochevsky accountable.

The Obama administration and the Democrat lobby shop Blue Star Strategies had consistent and extensive 

contact with Andrii Telizhenko over a period of years. Yet despite these well-documented contacts with Democratic 

officials, Democrats have attempted to impugn this investigation for having received some Blue Star-related records from 

Telizhenko. Some Democrats have even (incorrectly) identified Telizhenko as the Committees’ “star witness.” 430

Although he produced a small number of Blue Star-related records to the Committees, the Committees never 

interviewed him as part of this investigation. 431

429 George Kent Testimony at 110.

430 Ranking Member Ron Wyden, Wyden Takes to Senate Floor to Address Russian Disinformation in Flawed Congressional Investigation, 2020 Election 

(Sept. 16, 2020), 

https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-senate-floor-to-address-russiandisinformation-in-flawed-congressional-investigation-2020-election.

431 The Committees received a small number of records from Telizhenko related to his communications with and subsequent work for Blue Star Strategies. 

Ranking Member Peters and Ranking Member Wyden have access to these records but have refused to receive or review them. Had they done so, they would 

have observed that the State Department, National Archives, and Blue Star Strategies (after it received a subpoena) produced most of the same records to the 

Committees. They also would have noticed the emails and text messages that Blue Star failed to produce to the Committees.
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Even though almost all of the Committees’ records are from U.S. agencies and U.S. officials or persons, 

Democrats have repeatedly misconstrued the facts of this investigation and have smeared it as a Russian disinformation 

campaign. In doing so, they conveniently have ignored their own long history of meeting with Telizhenko and his yearlong 

work for a Democrat lobby shop. If Democrats are concerned that Telizhenko presents any risk of advancing 

disinformation, it is notable that the Ranking Members have not expressed any curiosity about his work with the Obama 

administration or Blue Star Strategies.

The records acquired by the Committees also show that Hunter Biden and his family were involved in a vast 

financial network that connected them to foreign nationals and foreign governments across the globe. Hunter Biden and 

Devon Archer, in particular, formed significant and consistent financial relationships with the corrupt oligarch Mykola 

Zlochevsky during their time working for Burisma, and their firms made millions of dollars from that association while Joe 

Biden was vice president and the public face of the Obama administration’s Ukraine policy. Rosemont Seneca Thornton, 

an investment firm co-founded by Hunter Biden, received $3.5 million in a wire transfer from Elena Baturina, who 

allegedly received illegal construction contracts from her husband, the then-mayor of Moscow. Moreover, Archer’s 

apparent receipt of money for a car from Kenges Rakishev of Kazakhstan while Vice President Biden was in Kyiv is 

especially concerning in light of the timing. And finally, Biden and Archer’s work with Chinese nationals connected to the 

Communist regime illustrate the deep financial connections that accelerated while Joe Biden was vice president and 

continued after he left office.

The Chairmen’s investigation has faced many obstacles from the minority and from executive agencies 

that have failed to comply with document requests. Accordingly, there remains much work to be done.
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