
Zdar. 

      protože si myslím že řešíte problém tam kde nevznikl,  nezbývá mi než reagovat.  

Jak zmínil David, termín zaslání objednávek na okres (31.3.) je každý rok stejný a musí být 

vypracovaný v CISu!!! 

Ten program je daný a teď nebudu řešit jeho klady zápory.  

DOL vyřizuje dotaci na tři hromadné objednávky v daném roce, není to E-shop a já 

mám  teoreticky  14 dnů 

 ( směnování v práci, případná nemoc) abych v něm udělal hromadnou objednávku v elekronické i 

tištěné   podobě,  našel veteniráře který ji potvrdí, je tam kolonka že se seznámil se zdravotním 

stavem včelstev a to není každý ochoten.  Včas zaslal do DOLu. 

Po loňském "nedorozumění" jsem ještě objednávku každé ZO v CISu vytiskl a léky vydával podle 

tohoto tiskopisu.  

 

Neumím do obj. ZO něco vkládat nebo v nich  škrkat!!! 

 

Na internetových stránkách DOLu je garance dodání léků pokud dostanou objednávku "jarního 

léčiva" do 15.4.!!! a "podzimního " do 30.6. a časový rozptyl objednávek ZO okresu je 4.2-16.4. 2022 

což je moc. 

 Léčit není nařízeno ale nějaký čas jen doporučeno a je mi jasné že ZO a není jich málo, které 

potřebují jen 10 lahviček Varidolu těžko odhadují jeho potřebu v březnu a termín natahují. 

 

Jako nápravu bych navrhoval 

 

- Sledování web. stránek Dolu ze strany funkcionářů ZO CSV a zaslání objednávek 14 kalend. dnů před 

termínem vyhlášeným výzkumákem.  Kdo nepošle v termínu, nemá zájem o léčivo.Nebude léčit. 

- Vytvoření objednávky ZO v CISu a na jeden řádek , bez zbytečných dodatků. Já to k danému dat. 

vytisknu a vy dostanete co jste si objednali. 

- ze strany OV CSV vyřešení problému  potvrzení písemných objednávky  veterinářem. Ideál je, pokud 

má oprávnění, státní veter. protože většina soukromníků je současně i prodejcem léků. Jeden mi řekl 

ne a tak" jsem trpěn " MVDr. R. Zgarbou protože je včelař. V dnešní době málokterý doktor rozdává 

razítka zadarmo a to je důvod proč se zatím snažím objednat vše najednou. 

Věřím že nastíněná řešení neskončí v času zapomnění. 

 

Co se týče vzniklého problému, tak v příloze vám posílám objednávku ZO Val.Mezu  z CISu 

vytisknutou po obdržení objednávky poslední ZO okresu, Val. MEZ. byl předposlední a pokud jste 

nedostali něco co je tam  napsané jde to na mou hlavu a pokud né.... řetěz je tak silný jaký je jeho 

nejslabší článek.  



Mějte se krásně a zdar 

 s pozdravem V.Z. 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Mgr. David Jurečka <d.jurecka@seznam.cz> 

Komu: Ing. Václav Tlapák <vtlapak@preparace.cz>, Kedron.M <kedron.m@seznam.cz>, Lysák Michal 

<michallysak@email.cz> 

Kopie: Michal Lysák <michallysak@email.cz>, Věroš Zbranek <v.zbranek@post.cz>, mohelnik@vcely-

med.cz 

Datum: 27. 7. 2022 14:19:19 

Předmět: Re: Fwd: nedostupnost léčiva 

 

Vážení, 

 

celou věc jsem prověřil, nicméně k obejdednání byl termín do 31.3. přes CIS, objednávka byla zaslána 

e-mailem Věroslavu Zbrankovi 16.4. ten měl termín na odeslání do 15.4. tudíž nemohl tuto 

objednávku zrealizovat, v tomto smyslu byl i telefonicky informován př. Šťastný V. Zbrankem. 

 

Pokud je další požadavek na objednávku léčiva, je třeba kontaktovat mne nebo př. Kedroně a 

vyhlasíme druhou objednávku do nějakého termínu pro všechny ZO. 

 

S pozdravem 

 

David Jurečka  

 

Dne 27. července 2022 12:15:02 "Ing. Václav Tlapák" <vtlapak@preparace.cz> napsal: 

 

Dobrý den, 

členové se doptávají na důvod nedostupnosti a nedodání objednaného léčiva přes OO ČSV. 

Prosím o odpověď a zda tento výpadek byl jednorázový, nebo zda je s dodávkami léčiv 

obecně problém. 

D2kuji, 

Václav Tlapák, 

jednatel ZO ČSV Valmez 



 

 

-------- Přeposlaná zpráva --------  

Předmět:  spolkovy web 

Datum:  Sun, 24 Jul 2022 12:06:45 +0200 

Od:  Mohelník Jiří <mohelnik@vcely-med.cz> 

Komu:  info@csvvalmez.cz 

 

Dobrý den. 

Dále bych se chtěl informovat na důvod nedodání objednaného léčiva ze strany VÚVč Dol. 

S pozdravem 

Jiří Mohelník 
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