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Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury a krajský zastupitel
Lubomír Volný pronajímá již pět let byty chudým rodinám, které jinak SPD běžně
označuje jako parazity nebo nepřizpůsobivé a současný systém sociálních dávek odmítá
jako drahý a nefunkční. Podrobně o tom informovala Česká televize (ČT) v pondělním dílu
pořadu Reportéři ČT . Podle ní Volný dostává nájemné, které zaplatí stát, a které cenou
odpovídá luxusnímu bydlení, ačkoli jde o byty podřadné kvality.

V ostravské Božkově ulici, která patří k známé vyloučené lokalitě Zadní Přívoz, a které
Volný pronajímá lidem závislým na sociálních dávkách, se za třípokojový byt i s poplatky
za energie i služby platí 15 tisíc měsíčně, za byt 3 + 1, ve kterém bydlí desetičlenná rodina,
pak 17 tisíc. Podobně početná rodina tu platila o něco méně za prostorný byt 2 + 1. Ve
dvou poslancových domech bydlí dohromady pět partají.

Podle ČT srovnání ukazuje, že částka více než 8 tisíc jen za nájem a služby v jednom z
menších bytů překračuje i tržní ceny, které se v této lokalitě už tak vyšplhaly vysoko.
Obecní byt, na který tito lidé ale kvůli řadě podmínek nedosáhnou, by vyšel asi na třetinu.
Podle vedoucí terénních programů organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE Markéty Vavříkové
jsou navíc byty v nevyhovujícím stavu. „Bydlení v nich je katastrofické, V těch bytech je
plíseň, protože samozřejmě ty byty jsou špatné,“ říká v reportáži.

„Jeho případ je obchod s chudobou. Opravdu on využívá toho, že ty ceny v té oblasti jsou
vyšponované. Je to sociálně vyloučená oblast, kde výše těch nájmů neodpovídá té ceně,
kterou by reálně mohl za to požadovat,“ uvedl k jednání svého kolegy ze sněmovny
poslanec za Piráty Lukáš Černohorský.

Volný vystupoval v kampani před krajskými volbami jako učitel. Přitom v letech 2015 a
2016 byl téměř rok v evidenci úřadu práce – a podle smluv, které má ČT k dsipozici, mu v
této době plynuly desetitisíce měsíčně z pronájmu bytů. Podporu v nezaměstnanosti
podle informací televize nebral, jestli za něj stát platil zdravotní pojištění, nevysvětlil.

„Pokud je to politik, který mluví o zneužívání sociálních dávek, který mluví o parazitech,
tak potom pokud praktikuje tady tento svůj byznys, tak je otázkou, kdo je tím parazitem a
kdo parazituje, zneužívá ten sociální systém,“ říká Eliška Černá z Fakulty sociálních studií
Ostravské univerzity.

Sám Volný odpovídá na otázku redaktorky, zda je podle něj v pořádku, že když lidem
nestačí na pokrytí nájmu dávky, musí je doplácet z dalších dávek nebo příjmů,
protiotázkou: „Vy máte pro ty lidi lepší variantu? Nastěhujte si je domů.“

S jeho nájemní praxí nesouhlasí ani někteří z bývalých členů SPD. Ti stranu opustili právě
díky osobě Volného – jako předsedy moravskoslezské pobočky hnutí - a dali dohromady
petici za jeho odvolání. „Zaprvé nedodržení bodu programu SPD. Jako nezaměstnaný



učitel parazitoval na sociálních dávkách z pronájmu 2 domů ve vyloučené lokalitě
Ostrava-Přívoz,“ zaznělo k mimojiné k petici na jejich setkání.
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