Liberecký kraj
resort sociálních věcí

Zápis č. 3
ze zasedání protidrogové komise
Rady Libereckého kraje konané dne 06. 09. 2022 od 15:00 hod.
na Krajském úřadě Libereckého kraje
Přítomní členové:

Předseda Mgr. Petr Tulpa
Místopředseda MUDr. David Adameček
Mgr. Bc. Petr Murka
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Roman Brodský
plk. Mgr. Vladimír Lukášek
Mgr. Jan Molnár
Bc. Jiří Simeth
Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA
MUDr. Vít Šlechta
Mgr. Alena Švejdová
Bc. Martina Teplá
Mgr. Kristýna Dachsová
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Josef Váňo
tajemník Mgr. Aleš Lebeda, DBA

T +420 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Omluveni: MUDr. Vít Šlechta, Bc. Martina Teplá, Mgr. Bc. Petr Murka, plk. Mgr. Vladimír Lukášek,
Mgr. Jan Molnár, Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA, Mgr. Josef Váňo.

Hosté:

Program:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
Plánované 2. setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast
soudně nařízené léčby - Mgr. Tulpa, MUDr. Hons, Mgr. Vaněk a další
4. AT seminář – podzim 2022 – Mgr. Molnár (financování – protidrogový
koordinátor)
5. Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje
2021 – Mgr. Lebeda (fáze schválení RLK)
b) Plán protidrogové politiky 2023-2027 – Mgr. Lebeda (fáze schválení komisí)
6. Fixpoints - Bc. Simeth (fáze objednání, financování – protidrogový
koordinátor)
7. Roll ups na téma oblasti závislostí 2022-2027 – Mgr. Lebeda (fáze výroby,
financování – protidrogový koordinátor)
8. Různé
9. Závěr
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Bod č. 1 a č. 2 - Zahájení jednání a schválení programu
Jednání komise se uskutečnilo v zasedací místnosti 111. Zasedání zahájil předseda
komise v 15:00 hod, po kontrole prezence konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Dále byl všemi přítomnými schválen program jednání komise.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Plánované druhé setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast
soudně nařízené léčby - Mgr. Tulpa, MUDr. Hons, Mgr. Vaněk a další
První setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast soudně nařízené
léčby proběhlo dne 09. 03. 2022
Před tímto setkáním byla dne 8. 3. 2022 MUDr. Šlechtou informována komise dopisem
o aktualitách v této oblasti, dále byla panem doktorem uvedena legislativa, složitost a
velký rádius pacientů. Primář Hons uvedl k problematice nutnost většího zapojení
zdravotních pojišťoven dle lokality zadání, pohotovosti, nastavení kontrolního
mechanismu apod. Dále se budou zjišťovat standardy dodržování, financování, druhy
deliktů, ochota psychiatrie problematiku řešit a dle jakých pravidel postupovat.
Předseda navrhl schůzku č. 2 s event. přizváním dalších odborníků, po zaslání
písemného závěru paní místopředsedkyně uvedeného soudu. Další schůzka bude
realizována dle předsedy komise cestou Mgr. M. Kubíčkové (sekretářka náměstka
hejtmana).
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků
Bod č. 4 - AT seminář – podzim 2022
Podzimní AT seminář dne 5. října 2022, 14:30 – 17:30 hod. bude spojen s navazující
Kampaní proti kouření, kde je řešitelem Maják o. p. s. (včetně zajištění prostorů), který
pozval odborníka Mgr. Adama Kulhánka, Ph.D. na téma minulých měsíců –
Nebezpečnost nikotinových sáčků. Liberecký kraj bude tuto aktivitu financovat z
části rozpočtu protidrogového koordinátora.

Bod č. 5 - Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Komise schválila dne 7.6. 2022 dokument Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti
závislostí Libereckého kraje 20211 a dále bude dokument předložen ke schválení RLK.
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Usnesení 2/22/PK/021 ze dne 7. 6. 2022
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b) Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
Mgr. Lebeda seznámil komisi s tvorbou plánu, která je ve fázi schvalování PK RLK,
dále upozornil na zapracování nových oblastí např. Covid-19, energetická krize 2021,
migrace rizikových osob z války v Ukrajině 2022, vliv moderních technologií, vývoj
inflace a nastavení financování oblasti protidrogové politiky v období 2023-2027
v Libereckém kraji.
Komise se seznámila s detaily navržené části financování protidrogové politiky, která
reaguje na výše uvedené nové oblasti, kde v roce 2022 se do služeb v síti uvolnilo 5
milionů Kč, které vychází z plánu, který se tvořil v roce 2018 a každoročně se navyšoval
o 300tisíc Kč.
Nový plán 2023-2027 uvádí možnost navýšení na 6 milionů Kč a každoroční navýšení
o 500 tisíc Kč, až do roku 2027 s přihlédnutím k finančním možnostem Libereckého
kraje.
Komise schválila dne 6. 9. 2022 Plán protidrogové politiky Libereckého kraje2 a dále
bude dokument předložen ke schválení RLK.
Bod č. 6 - Fixpoints (F.P.)
Na základě předchozích jednání a rozhodnutí bude proveden nákup 3ks F.P. službou
MONA a financování bude provedeno z rozpočtu protidrogového koordinátora
Bod č. 7 - Roll ups na téma oblasti závislostí 2022-2027 –
Provedena realizace objednání Roll ups na téma v oblasti závislostí a je plánovaná
identická výroba v ukrajinštině. Financování bude provedeno z rozpočtu
protidrogového koordinátora. Zdarma budou k dispozici na odborné semináře apod.
Bod č. 8 – Různé
MUDr. Adameček uvedl, že je lepší nálada oproti předchozí době ve vztahu
k financování služeb a rychlost vyplácení. Pan doktor dále uvedl tzv. předcovidový
stav a velký zájem o všechny služby Advaity, z.ú. a navrhl schůzku s panem
náměstkem Tulpou. Pan předseda Tulpa potvrdil uvedené a zdůraznil řešení energií.
Mgr. Dachsová potvrdila běžnou činnost KHS LK.
MUDr. Hons uvedl problematiku Záchytné stanice (ZS LK), kde mimo provozní dobu
nelze poskytovat tento typ služeb. Obce LK mají opakované problémy s umístěním
klientů. V návrhu je varianta 24/7 z důvodu více intoxikací aktuálně kombinací klientů
z CZ/UA. Personálně náročné, ale bezpečnost je stále priorita. Komplikuje to dále
Covid-19, kde osoby testujeme a izolujeme. Nemocnice v LK nám tzv. zachytí velký
počet klientů, které nám posílají na psychiatrické oddělení a dále je přemístíme do ZS
LK. Máme připravenou koncepci řešení ZS LK, včetně řešení energií aj.3 a uvedené
bude tématem dalších jednání v KNL, a.s., nyní bez nutnosti varianty navýšení dotace
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Usnesení 3/22/PK/023 ze dne 6. 9. 2022
Navýšení cca o 800 tisíc Kč.
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ze strany Libereckého kraje. Dále pan primář dodal, že 21 % výdajů za službu pro klienta
se daří z klientů dostat zpět, ostatní případy se řeší vymáháním soudní cestou.
Pan Brodský uvedl nutnost prevence na školách v oblasti Turnovska, kde se aktivně
podílel na jednání s vedením některých základních škol.
Mgr. Švejdová porovnala systém řešení přestupků na Frýdlantsku – na základě
vzájemného smluvního vztahu obcí, s možností nastavení financování ve vztahu
k Záchytné stanici, na kterém by se obce částečně podílely. Dále paní magistra uvedla,
že jistě nechceme obložená náměstí nebezpečnými občany pod vlivem alkoholu a drog,
jejich navazující monitoring městským kamerovým systémem, ale uvedení občané
nepožadují žádnou odbornou pomoc a je to těžko řešitelné. Městská policie Frýdlant si
vede dobře a úspěšně zahájila svoji činnost.
Mgr. Tulpa dodal k uvedenému nutnost zapojení preventivních programů a činnost
Městské policie v oblasti.
Pan primář Hons dodal, že se jedná cca o 2-3 pacienty denně v LK, kteří jsou jistou
bezpečnostní hrozbou.
MUDr. Adameček dodal, že zdravotní pojišťovny uvedené pacienty bohužel neřeší.
Bc. Simeth uvedl nárůst spotřeby injekčních stříkaček a výměny materiálu, s lehkým
terénním nárůstem klientů. Fixpoins jsou silně využívány. Dům na půl cesty má výrazný
nárůst (Jablonné p. J. - ukončení činnosti)
Mgr. Vaněk potvrzuje navýšení užívání drog u osob ve výkonu trestu, zapojení gangů
a kvalitnější drogy ve věznicích, v porovnání s kvalitou “zboží na ulici“. Pozitivně
testovaní na drogy ve výkonu trestu mají i úspěch u odvolání při kázeňském trestu.
Náročnost služby je kombinovaná s poznatky změn zhoršení zdravotního stavu klientů
ve věznicích (žíly, stáří klientů apod.) Pan magistr závěrem uvedl funkční racionální
soudnictví vs. některé emotivní přístupy st. zástupců a policie. Laxus z.ú. se taktéž snaží
o celkové úspory např. PHM apod.
Ukončení jednání komise v 16:10 hod.
Bod č. 9 Závěr
Příští zasedání komise se bude konat dne 8. listopadu 2022, 15:00 hod.
v budově KÚ LK – místnost 111.

………………………………………
Mgr. Petr Tulpa
předseda protidrogové komise Rady Libereckého kraje

Zapsal: Mgr. Aleš Lebeda, DBA
tajemník protidrogové komise Rady Libereckého kraje

5

