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Epidemiologist Roman Prymula. Photo: CPA  

Deputy Minister of Health Roman Prymula has been waiting for several months 

for his security clearance, which deputy ministers of all ministries are required to 

obtain by mid-March. The National Security Authority also enquires Prymula 

about the funds from pharmaceutical companies and contacts with the Chinese 

company CEFC. However, the Deputy Minister will probably no longer need the 

clearance. He told the Deník N that he wished to leave the Ministry. He does not 

like the current direction of the resort. 

All Deputy Ministers must have a security clearance by mid-March this year due to the 

Service Act. At the Ministry of Health, led by Adam Vojtěch (ANO), the majority have 

already obtained it. In the case of Roman Prymula, however, the situation has become 

more complicated. 
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The clearance applicant must document, inter alia, all their annual income, movable assets 

and information on significant contacts with foreigners outside the EU and NATO countries. 

It was precisely with these questions that the Deputy Minister for Medical Care could have a 

problem.  

Prymula asked for the clearance last May and has been waiting for the results since then. 

“This is incredibly long. The clearance has been moved from an assessment regime to a 

confidential level to a more strict classified regime,” Prymula told Deník N. The National 

Security Authority, which grants the clearance, is entitled to this change if it is unable to 

verify certain facts from public sources.  

At the same time, the other deputy ministers passed a less rigorous examination at the 

confidential level. It remains unknown even to the Ministry of Health why there has 

been a problem with the Deputy Minister Prymula. “We have not been provide with this 

information as the NSA proceedings are not public,” replies the spokesperson Gabriela 

Štěpanyová. No explanation has been provided by the National Security Authority, also 

referring to the non-public nature of the proceedings.  

All Deputy Ministers must obtain the security clearance by 14 March, otherwise 

they will be transferred to a different position where they will not come into contact 

with classified information.  

Prymula himself told Deník N that was about the leave the Ministry anyway. “I am going to 

leave the Ministry soon but I want to obtain my clearance first,” he said pointing that one of 

the reason for his resignation is the current direction of the policy of the Ministry of Health. 

“But specifically I will not talk about them yet,” he replied, saying that he also wanted to 

pursue activities in Hradec Králové, where he comes from. 
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Deputy Minister of Health Roman Prymula at last year’s opening ceremony of the Czech-Chinese Centre for 
Traditional Chinese Medicine in Prague. Photo: Foundation to Support Traditional Chinese Medicine and 
Alternatives 

Two Million Crowns from Biovomed  

Roman Prymula was forced to quit his job in June 2016 as the Director of the University 

Hospital in Hradec Králové due to his private business activities. In fact, it turned out that at 

the same time he was engaged together with his daughter in the management of the Company 

Biovomed, s. r. o., which provided pharmaceutical companies with studies and consultancy 

in the field of vaccines. The then Minister of Health Svatopluk Němeček justified his 

dismissal by the fact that as the hospital director, he decided on purchasong pharmaceutical 

and medical devices, whose suppliers also cooperated with Prymula’s Biovomed Company. 

 

Read also  
 

Zeman Took Representatives of Home Credit, 
Škoda and Billionaire Tykač at the Meeting 
with the Chinese President 

The applicant for security clearance must provide proof of all their income for the last five 

years, including income other than wages or salaries. Prymula admits receiving money 

from pharmaceutical companies through the Biovomed Company. “My income from the 

Biovomed Company was about two million crowns,” he calculated for Deník N.  

https://denikn.cz/270784/proverka-pro-namestka-prymuIu-se-zadrhla-az-ji-d ostane-chce-z-ministerstva-prycl?ref= list 3/5  



 
Security Clearance for Deputy Minister Prymula Stuck. Once Obtained, He Wishes to Leave the Ministry - Deník N  
 

11.2.2020  

At the same time, he refuses to be in any conflict of interest because of his work in this 

company. “I have been conducting clinical research for leading pharmaceutical companies 

since 1999, ten years before taking up the post of the director. The consultancy concerned 

the results of clinical studies. It had nothing to do with the commerce and product 

marketing,” says the Deputy Minister, who has also served for a number of years as the 

President of the Czech Vaccinology Society. Its authority includes recommending to 

public authorities which vaccines are to be reimbursed from public insurance and at what 

amount.  

The Medical Journal earlier stated that only in 2010 – 2014, Prymula had earned, in 

addition to his salary of the university hospital director, over 32 million crowns. Prymula 

confirmed this information for Deník N for the first time.  

“Most of the money comes from remuneration obtained within the projects of clinical 
studies from clients with global operations, not going through Biovomed at all,” argues the 
Deputy Minister.  

Cooperation with the Chinese CEFC Company 

The National Security Authority also asked aabout his earlier relations with Chinese 

businessmen, who were promoting traditional Chinese medicine treatment in the Czech 

Republic about five years ago.  

As a former director of the Hradec Králové University Hospital, he opened a brand new 

project in 2015. At that time, as the first state-run hospital, they began offering Chinese 

medicine methods that were offered directly by Chinese doctors. The Chinese investment 

group CEFC planned to build a pavilion of traditional Chinese medicine on the premises of 

the hospital, but two years ago, these plans fell through and the hospital also closed down 

the existing outpatient clinic of Chinese medicine.  

 

Read also  

Experiment with Eastern Medicine in Hradec 
Finally Ended: the Chinese Paid off the 
Hospital and are Waiting for Legalisation 

Deník N enquired about how close was Roman Prymula to the CEFC representatives. “I 

promoted building the pavilion of traditional Chinese medicine in Hradec Králové. The 

cooperation was also covered by a Government resolution. I was a state representative in 

the TCM Foundation. 
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In addition to Prymula, Deputy Minister Alena Šteflová, who worked as the director of the 

WHO National Office in the Czech Republic, has also been waiting for security clearance. 

Other Deputy Ministers of Foreign Affairs have already passed their security clearance. 

According to the information of the press department, Chief Public Health Officer Eva 

Gottvaldová has obtained the clearance at the classified level, other deputy ministers at the 

confidential level. 

If you have any comments or found a mistake, please contact us at editori@denikn.cz.  

11.2.2020  

The foundation has already been closed down and I have not received any reward for the 

membership. The relations were purely professional,” explained the Deputy Minister. 

“I truthfully described all these contacts in the interview with the NSA,” replied 

Prymula to the question of Deník N whether he still had personal contacts with the 

Chinese representatives. Until recently, he actively participated in the summit meetings 

of Czech and Chinese politicians. Last April, he attended the meeting of Presidents 

Miloš Zeman and Xi Jinping, which was also attended by influential players in the 

Czech business, such as the management of the Home Credit loan company from the 

PPF Group.  
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Prověrka pro náměstka Prymulu se
zadrhla. Až ji dostane, chce
z ministerstva pryč

IVA BEZDĚKOVÁ

Epidemiolog Roman Prymula. Foto: ČTK

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už řadu měsíců čeká na
bezpečnostní prověrku, kterou do poloviny března musí mít náměstci všech
ministerstev. Národní bezpečností úřad se Prymuly ptá i na peníze od
farmaceutických �rem a kontakty s čínskou společností CEFC. Náměstek však
prověrku už nejspíš potřebovat nebude. Deníku N řekl, že chce z ministerstva
odejít. Nelíbí se mu současné směřování resortu.

Všichni náměstci ministerstev musí mít do půlky letošního března kvůli služebnímu
zákonu bezpečnostní prověrku. Na ministerstvu zdravotnictví vedeném Adamem
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Vojtěchem (za ANO) už ji většina náměstků má. V případě Romana Prymuly se ale
situace zkomplikovala.

Žadatel o prověrku musí doložit mimo jiné veškeré své roční příjmy, movitý majetek
a také informace o významných kontaktech s cizinci mimo země Evropské unie a NATO.
Právě s těmito otázkami byl mohl mít náměstek pro léčebnou péči problém.

O prověrku požádal Prymula už loni v květnu a na výsledky stále čeká. „Neuvěřitelně se
to táhne. Prověrka byla přesunuta z režimu posuzování na stupeň důvěrné do
přísnějšího režimu tajné,“ řekl Deníku N Prymula. Národní bezpečností úřad, který
prověrky uděluje, má na tuto změnu právo, pokud některé skutečnosti není schopen
ověřit z veřejných zdrojů.

Ostatním náměstkům ministerstva přitom stačila méně přísná prověrka na pozici
důvěrné. Proč je právě u náměstka Prymuly problém, neví ani ministerstvo
zdravotnictví. „Touto informací nedisponujeme, neboť řízení na NBÚ je neveřejné,“
odpovídá mluvčí Gabriela Štěpanyová. Vysvětlení nepřišlo ani od Národního
bezpečnostního úřadu, který se také odkazuje na neveřejný průběh řízení.

Všichni náměstci musejí mít bezpečnostní prověrku do 14. března, jinak budou
přeřazeni na jiné místo, kde nebudou ve styku s utajovanými informacemi.

Sám Prymula přitom Deníku N sdělil, že z ministerstva beztak odchází. „Chystám se
z ministerstva v blízké době odejít, ale nejprve chci mít prověrku hotovou,“ řekl s tím,
že jedním z důvodů jeho odchodu je současné směřování politiky ministerstva
zdravotnictví. „Konkrétně ale o nich zatím nebudu hovořit,“ odpověděl s tím, že se chce
také věnovat aktivitám v Hradci Králové, odkud pochází.
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Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na loňském slavnostním zahájení provozu Česko-čínského
centra tradiční čínské medicíny v Praze. Foto: Nadační fond na podporu tradiční čínské medicíny a alternativ

Dva miliony korun od Biovomed

Roman Prymula musel kvůli svým soukromým obchodním aktivitám skončit v červnu
2016 ve funkci ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ukázalo se totiž, že zároveň
působil společně se svou dcerou ve vedení �rmy Biovomed, s. r. o., která poskytovala
farmaceutickým �rmám studie a poradenství v oblasti vakcín. Tehdejší ministr
zdravotnictví Svatopluk Němeček jeho odvolání zdůvodnil tím, že jako ředitel
nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků,
jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s Prymulovou �rmou Biovomed.

Uchazeč o bezpečnostní prověrku musí doložit všechny svoje příjmy za posledních pět
let, a to včetně jiných příjmů, než je mzda či plat. Prymula přiznává, že přes Biovomed
dostával peníze od farmaceutických �rem. „Můj příjem ze společnosti Biovomed byl
zhruba dva miliony korun,“ vyčíslil pro Deník N.

Přečtěte si také

Zeman vzal na jednání s čínským
prezidentem zástupce Home Credit, Škody
i miliardáře Tykače
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Zároveň ale odmítá, že by kvůli působení v této �rmě byl v jakémkoliv střetu zájmů.
„Klinický výzkum pro přední farmaceutické �rmy jsem prováděl od roku 1999, tedy
deset let před nástupem do funkce ředitele. Poradenství se týkalo výsledků klinických
studií. S komercí a marketingem produktů to nemělo nic společného,“ říká náměstek,
který je zároveň dlouholetým předsedou České vakcinologické společnosti. Ta má
v pravomoci státním úřadům doporučovat, které vakcíny mají být hrazeny z veřejného
pojištění a v jaké výši.

Zdravotnický deník už dříve uvedl, že Prymula si jen v letech 2010 až 2014 vydělal
kromě svého platu ředitele FN více než 32 milionů korun. Prymula tyto informace pro
Deník N poprvé potvrdil.

„Peníze většinově pochází z odměn projektů klinických studií od zadavatelů
s celosvětovou působností, které přes Biovomed vůbec nešly,“ argumentuje náměstek.

Spolupráce s čínskou společností CEFC

Národní bezpečnostní úřad se Prymuly ptal také na jeho dřívější vztahy s čínskými
byznysmeny, kteří v Česku před zhruba pěti lety prosazovali léčbu tradiční čínskou
medicínou.

Jako někdejší ředitel FN Hradec Králové otevíral v roce 2015 zcela nový projekt. Tehdy
zde jako v první státem řízené nemocnici začali nabízet metody čínské medicíny, které
prováděli přímo čínští lékaři. Čínská investiční skupina CEFC plánovala v areálu
nemocnice výstavbu pavilonu tradiční čínské medicíny, předloni ale tyto plány padly
a nemocnice ukončila i provoz stávajících ambulancí čínské medicíny.

Deník N se zajímal o to, jak blízko měl Roman Prymula k představitelům CEFC.
„Prosazoval jsem výstavbu pavilonu tradiční čínské medicíny v Hradci Králové.
Spolupráce byla kryta i usnesením vlády. Byl jsem zástupcem státu v Nadačním fondu

Přečtěte si také

Experiment s východní medicínou v Hradci
de�nitivně skončil: Číňané vyplatili
nemocnici a čekají na legalizaci



https://denikn.cz/133053/experiment-s-vychodni-medicinou-v-hradci-definitivne-skoncil-cinane-vyplatili-nemocnici-a-cekaji-na-legalizaci/?ref=in


11. 2. 2020 Prověrka pro náměstka Prymulu se zadrhla. Až ji dostane, chce z ministerstva pryč – Deník N

https://denikn.cz/270784/proverka-pro-namestka-prymulu-se-zadrhla-az-ji-dostane-chce-z-ministerstva-pryc/?ref=list 5/5

TCM. Fond již byl zrušen, za členství v něm jsem nedostal žádnou odměnu. Vztahy byly
čistě pracovní,“ upřesnil náměstek.

„Všechny tyto kontakty jsem při pohovoru na NBÚ pravdivě popsal,“ odpověděl
Prymula na dotaz Deníku N, zda má stále osobní kontakty s čínskými představiteli.
Ještě nedávno se přitom aktivně účastnil vrcholných setkání českých a čínských
politiků. Loni v dubnu byl při setkání prezidentů Miloše Zemana a Si Ťin-pchinga,
kterého se zúčastnili i vlivní hráči českého byznysu, například vedení úvěrové
společnosti Home Credit ze skupiny PPF.

Kromě Prymuly čeká na bezpečnostní prověrku také náměstkyně Alena Šte�ová, která
v letech 2013–2017 pracovala jako ředitelka národní kanceláře WHO v ČR. Ostatní
náměstci ministra zahraničí už prověrku mají. Hlavní hygienička Eva Gottvaldová má
podle informací tiskového oddělení prověrku na stupeň tajné, ostatní náměstci na
stupeň důvěrné.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.
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