
Návrh 

 

ZÁKON 

 

ze dne … 2018, 

kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

  

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. I 

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona 

č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se za § 1796 se vkládá nový 

§ 1796a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 1796a 

 

Lichvářský úvěr 

 

(1) Lichvářským úvěrem se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné 

náklady, vypočtené podle zákona o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více 

než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení stanovený podle § 1970 tohoto zákona. 

 

(2) Jakékoliv ujednání, které naplňuje znaky lichvářského úvěru podle odstavce 1, je od počátku 

neplatné.“ 
 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna trestního zákoníku 

Čl. II 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 

zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona 
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č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., 

zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., 

zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 

Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 

Sb. a zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 287/2017, se mění takto: 

 

1. V § 218 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Stejně bude potrestán ten, kdo poskytne jinému lichvářský úvěr podle občanského 

zákoníku nebo kdo z takového úvěru plynoucí pohledávku uplatní nebo kdo takovou 

pohledávku, v úmyslu uplatnit ji, na sebe převede nebo kdo jakýmkoli způsobem poskytne 

součinnost při získání nebo poskytnutí lichvářského úvěru nebo úvěru, který by se stal 

lichvářským v souvislosti s takto poskytnutou součinností.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

2. V § 218 odst. 3 písmenu a) se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2". 

 

3. V § 218 odst. 4 písmenu a) se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2". 

 
 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

Účinnost 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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