Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č.
257/2016 Sb.
o spotřebitelském úvěru
*****
ČÁST DEVÁTÁ
ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
§ 133
Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru
(1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady
spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé
z povinností stanovených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a jiných nákladů než kupní ceny,
které je spotřebitel povinen při koupi zboží nebo poskytnutí služeb zaplatit bez ohledu na to, zda je
transakce uskutečněna s využitím spotřebitelského úvěru nebo bez jeho využití, jako jsou zejména
správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(2) Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se dále započítávají náklady na ocenění
nemovité věci, je-li pro získání spotřebitelského úvěru nezbytné, a náklady na doplňkové služby,
je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro
jeho získání za nabízených podmínek.
(3) Náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné, se zahrnují do celkových
nákladů spotřebitelského úvěru, s výjimkou případů, kdy
a) je uzavření smlouvy o doplňkové službě nepovinné a
b) v případě nákladů na zřízení nebo vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání,
nákladů na používání platebních prostředků pro platební transakce a čerpání a dalších nákladů
spojených s platebními transakcemi, byly náklady na tyto služby samostatně uvedeny ve
smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.
(4) Roční procentní sazba nákladů nesmí překročit desetinásobek REPO sazby
stanovené Českou národní bankou. Překročení stanovené hranice je lichvou.
§ 134
Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů
(1) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že
spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně
a včas své povinnosti.
(2) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru umožňuje změnu zápůjční úrokové sazby nebo
změnu výše plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících, které jsou zahrnuté do roční procentní
sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, má se pro účely výpočtu za to, že
zápůjční úroková sazba a ostatní platby zůstávají neměnné a budou platit do konce účinnosti této
smlouvy.
(3) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení umožňuje po počátečním období
alespoň pěti let, během něhož je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba, sjednání nové pevné
zápůjční úrokové sazby na další významně dlouhé období, zahrnuje výpočet doplňkové ilustrativní
roční procentní sazby nákladů uváděné ve formuláři Evropský standardizovaný informační přehled

podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu pouze počáteční období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou
a má se pro účely výpočtu za to, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je
zbývající jistina splacena.
(4) V případě potřeby se při výpočtu roční procentní sazby nákladů použijí dodatečné
předpoklady uvedené v části 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
*****
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. …./2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Roční procentní sazba nákladů sjednaná přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí
dosavadními právními předpisy.
*****
Zákon č.
40/2009 Sb.
trestní zákoník
*****
§ 218
Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího
rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě
vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu
uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(1) Kdo dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit
a) peněžité plnění, jehož hodnota, vyjádřená roční procentní sazbou nákladů, překračuje
hranici stanovenou zákonem, nebo
b) plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v patrném nepoměru, nebo
c) kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní
pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo
majetek, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
*****

Zákon č.
89/2012 Sb.
občanský zákoník
*****
§ 1796
Lichva
Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout
plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.
Lichvářská smlouva a její neplatnost
(1) Za lichvářskou smlouvu je považována taková smlouva, při jejímž uzavírání dá
někdo sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je v patrném
nepoměru, jakož i smlouva, která se příčí zákonnému zákazu nebo dobrým mravům.
(2) Lichvářská smlouva je neplatná. Z důvodu neplatnosti je pak každá z obou stran
povinna vrátit věc, kterou obdržela k svému prospěchu. Zejména je nutno vrátit vyplacené
peníze se zákonnými úroky ode dne přijetí, vrátit předané věci nebo nahradit jejich hodnotu
jakou měly v době přijetí, vyplatit přiměřenou náhradu za používání a znehodnocení věci
v mezidobí.
*****

