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Bc. Roman Eröš 
 
Lichva 
 
Anotace 
 
Lichva či její specifikace v prostředí romské komunity – úžera – představuje spletitý 
socioekonomický fenomén, jehož případné potírání vyžaduje rovněž množství spojitých 
protiopatření. Zmínka je i o akcentu na toto téma v přístupech aktuálních politických stran. 
 
Klíčová slova 
 
Lichva, negativa, Romové, protiopatření, komplikace. 
 
Summary 
 
Usury or its specification in the Roma community – loansharking – is a complex socio-
economic phenomenon whose possible countermeasures also requires a number of 
continuous interconnected steps. The emphasis is also on accent on this topic in the 
approaches of current political parties. 
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Co je lichva 
 

Lichva je jevem, který vykazuje široký společenský negativní dopad, odsuzuje 
ekonomicky slabé jedince, domácnosti, kteří žijí na hranici chudoby, při nenadálém 
finančním výdaji využít služeb lichvářů, protože nikdo jiný jim nepůjčí. V celkovém důsledku 
může lichva dále prohlubovat chudobu obětí, může vest k bludnému kruhu závislosti na 
dalších půjčkách a dalšímu vytěsňování obětí na okraj společnosti. Tento problém je silně 
ovlivněn hodnotami, kulturou a celkovým postojem společnosti v České republice k lichvě 
a k lichvářům. 

Pojem lichva je spojen s předlužeností, která způsobuje stav, kdy standartní bankovní 
úvěry nejsou dlužníkovi přístupné a má v případě potřeby finanční hotovosti (např. zaplacení 
ročního vyúčtování za energie) pouze 2 možnosti, rezignovat na svůj život, nebo řešit svou 
finanční situaci u lichváře. 

Lichva (neboli úžera – především v romské komunitě) je obecně závazek, který na 
sebe dlužník bere a který je nepřiměřený k zisku závazkem získanému. Nejčastějším 
příkladem jsou půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100 % za každý den. 
V tuzemském prostředí je nutné rozlišit 2 typy lichvářů: 
 

1. Lichva se smlouvou: Nebankovní úvěrové a poradenské společnosti, které často 
nabízejí půjčky ve vyloučených lokalitách, seniorům a dalším osobám s nižší finanční 
gramotností 

 
2. Lichva bez smlouvy: Lichváři z řad místní komunity (většinou romské národnosti), 

kteří tuto činnost provozují bez jakékoliv licence a většinou bez smlouvy mezi 
lichvářem a dlužníkem. 

 
Lichva dle trestního zákona 

 
Objektem trestného činu lichvy je svobodná dispozice s majetkem. Chrání se zde 

možnost správného rozhodování v majetkových záležitostech i samotný majetek. Nejde jen 
o ochranu vlastnického práva k určitým věcem, ale ustanovení § 218 tr. zákoníku se vztahuje 
na majetek jako celek, do něhož mohou patřit kromě věcí i další majetkové hodnoty, jakými 
jsou pohledávky, obchodní podíly v obchodních společnostech atd. Objektem trestného činu 
lichvy je tedy majetková sféra jako celek. Objektivní stránka má dvě alternativní formy 
jednání: 
 

a) pachatel zneužije něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo 
něčího rozrušení k tomu, aby pachateli nebo jinému bylo poskytnuto nebo slíbeno 
plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, 

b) pachatel takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede (tzv. 
palichva). 

 
Jde tedy o jednání obohacovací z hlediska pachatele. 
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Kde se lichva vyskytuje  
 

Lichva tak, jak si ji všichni představují a vnímají, se vyskytuje především v sociálně 
vyloučených lokalitách (SVL), kde není obyvateli vnímána jako sociálně patologický jev, ale 
jev stejně běžný, jako je v populaci vnímáno fungování bankovního sektoru a dokonce jako 
jev užitečný a kladný. Oběť i lichvář může být z jednoho rodu, blízkost příbuzenství, coby 
kritérium pro půjčování s úrokem/bez úroku je případ od případu proměnlivá. Přestože 
lichvářské rodiny disponují penězi, neznamená to, že nemohou sdílet modely, jednání nebo 
chování ostatních obyvatel SVL. Lichváři jsou osoby vcelku vážené a nezřídka je o nich 
referováno jako o těch, kdo chudým pomáhají a jimi nastavená pravidla jsou obecně známá 
a potenciálními dlužníky předem (před aktem výpůjčky) akceptovaná. V extrémních 
případech je dokonce o lichvě referováno jako o projevu solidární sítě, nikoli příbuzenské, 
nýbrž lokální. Lichváři mají za sebou ve většině případů kriminální minulost, před 
nastartováním této „živnosti“ vždy byli aktivní v pololegální až nelegální sféře (např. obchody 
s kradeným zbožím atd.). Postavení v občanských sdruženích využívají lichváři ke svým 
neoficiálním aktivitám. 

V naprosté většině odmítají oběti lichvy na svůj případ upozornit policejní složky a to 
nejen ze strachu před očekávatelnou mstou rodinných příslušníků takto udaného lichváře, 
ale podle některých informátorů především ze strachu z vyobcování ze sociálně vyloučené 
lokality, respektive z vypadnutí ze solidárních sítí a získání nálepky udavače. 
 

Role veřejné správy 
 

Lze konstatovat, že aktéři directing systému, tedy institucí přímo zainteresovaných na 
dění v lokalitách (Policie České republiky, městská policie, terénní sociální pracovníci) je 
schopna rozlišení mezi jejich obyvateli, ví, kdo jsou exponenti šedé ekonomiky a s ní 
spojených kriminálních praktik a kdo jsou jejich oběti, respektive, na kom se vydělává. 
Z hlediska directing systému, tedy institucionálního okolí, jsou lichvářské aktivity výrazných 
osobností známé, přesto pro ně zůstávají tyto osoby největšími lokálními autoritami a tudíž 
partnery v jednání o problémech lokality. Zdá se, že pouze v případě vyhrocení situace 
dochází k určité reflexi problémů způsobených institucemi samotnými (např. odprodáváním 
domů rodinám Moraváků v Předlicích (Městská část Ústí nad Labem) a následnému zavádění 
„cikánské činže“, ignorováním vydírání). Jeví se, že v určitých lokalitách jsou rovněž aktéři 
directing systému natolik adaptovaní na způsob života „romské“ lokality, že již přestávají 
vnímat nenormálnost situace, kdy celé segmenty občanů žijí jakoby mimo působnost a dosah 
veřejné správy. 
 

Jak na lichvu 
 

Parlament přijal novelu zákona o spotřebitelském úvěru (zákon č. 257/2016 Sb.). 
Novela počítá s tím, že u úvěrů do 15 000 korun by maximální RPSN představovala nejvýše 
dvacetinásobek tzv. lombardní sazby platné k 1. lednu daného roku a směla by se pohybovat 
pouze mezi 25 a 100 procenty. 

U úvěrů nad 15 000 korun by RPSN mohla činit nejvýše patnáctinásobek lombardní 
sazby a směla by se pohybovat pouze mezi 20 a 80 procenty. Lombardní sazba České národní 
banky nyní je 1,5 procenta. Jde o procentuální sazbu, za kterou si komerční banky mohou 
půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. 
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U spotřebitelských půjček do 15 tisíc by tak úrokový strop nyní dosahoval 25 procent, 
u vyšších úvěrů by byla hranice lichvy ve výši 20 procent. Podle statistik serveru Sfinance.cz 
převyšuje oba limity naprostá většina úvěrů z kreditních karet i půjček do 15 tisíc. Na 
navrhované hranici lichvy však balancuje i řada kontokorentů a vyšších úvěrů.1 

Nevím jak Vy, ale již z výše uvedených informací jsem si jist, že obyvatelé SVL vůbec 
netuší, k čemu by tyto hodnoty uvedené v zákoně mohly právě jim pomoci. Nehledě na to, že 
obyvatelé těchto SVL na bankovní úvěry jednoduše nedosáhnou. Vláda se v programovém 
prohlášení vyjádřila, že bude pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám 
a ožebračování chudých, dle mne jen pouhé plácnutí do vody. Nikdo z lidí, kteří mají 
rozhodovací možnosti, nikdy v životě nepocítili sílu okamžiku, kdy se musí rozhodnout, zda si 
půjčí peníze na vysoký úrok, nebo nedají svému dítěti najíst. Ono se pak lehce řekne, 
budeme bojovat proti lichvářským praktikám, ale zkuste si celý svůj dosavadní život vyměnit 
s lidmi, kteří žijí v těchto lokalitách, s jejich příjmy, výdaji a v neposlední řadě stigmaty, které 
si nesou celý život, tak jako jejich předci. Tito lidé pak s Vámi do boje proti těmto praktikám 
nikdy nepřistoupí. 

V závislosti na slovech uvedených výše, jdou ruku v ruce i další sociálně patologické 
jevy, které v celém kontextu vytvářejí bezpečnostní problém v dané lokalitě. Ať už jde 
o problémy spojené s užívání drog, prostituce, nelegální práce, krádeže atd. 

Cesta ven z tohoto bludného kruhu existuje, ale je to cesta, která bude: 
 

 Dlouhodobá. 
 Náročná na finance. 
 Náročná na lidský potenciál. 

 
Avšak nelze aplikovat řešené problémy jedné lokality na další. Každá lokalita má své 

vlastní tempo, způsob života. 
 
Evropská unie a lichva 
 
K tématu lichvy se vyjádřil Evropský hospodářský a sociální výbor2 (EHSV) formou 

průzkumného stanoviska k tématu Ochrana spotřebitele a vhodné řešení nadměrného 
zadlužení pro prevenci sociálního vyloučení přijatého 29. dubna 2014. 

 
 

                                                             
1 SVOBODA, Jakub. Kde začíná lichva? Podle novely už od úroku 20 procent. Novinky.cz, 28. II. 2014. 
https://www.novinky.cz/finance/328933-kde-zacina-lichva-podle-novely-uz-od-uroku-20-procent.html 
2  Vedle Výboru regionů je Evropský hospodářský a sociální výbor jedním z poradních orgánů Evropské unie, 
který poskytuje odborné poradenství hlavním orgánům Evropské unie (Evropské komisi, Evropské radě 
a Evropskému parlamentu). Činí tak prostřednictvím „stanovisek“ k návrhům právních předpisů Evropské unie 
a „stanovisek z vlastní iniciativy“ k tématům, která považujeme za závažná. Jedním z hlavních úkolů Evropského 
hospodářského a sociálního výboru je stát se „mostem“ mezi orgány Evropské unie a „organizovanou 
občanskou společností“.  



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Roman Eröš, Lichva (2018_D_06) 

 

 

5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

V závěrech a doporučeních tohoto stanoviska Výbor zdůrazňuje:  
 
1. nutnost přijetí opatření k řešení problému nadměrného zadlužení na celoevropské 

úrovni;  
2. nutnost přijetí společné definice nadměrného zadlužení, která by měla osahovat 

následující prvky:  
  

 domácnost jako relevantní měřící jednotka pro kvantifikaci nadměrného zadlužení;  
  přijaté finanční závazky;  
  neformální závazky v rámci rodiny nebo komunity;  
  platební neschopnost;  
  strukturální nadměrné zadlužení;  
  důstojnou životní úroveň;  
  insolvenci;  

 
3. nutnost vzdělávání, prevence a vhodných postupů, které musí vést k začlenění 

nadměrně zadlužených osob zpět do normálního ekonomického života;  
4. nutnost finančního vzdělávaní primárně na školách, ale také mezi veškerou 

veřejností (v tomto ohledu podporuje informační kampaně, do nichž musí být zapojeny 
všechny zúčastněné strany);  

5. nezbytnou úlohu sdružení spotřebitelů a rodin při šíření informací a poskytování 
asistence lidem, kteří o ni mají zájem;  

6. nutnost návrhu směrnice Komise pro jednotný postup prevence a řešení situací 
nadměrného zadlužení;  

7. rychlou a bezplatnou povahu postupu, pozastavení řízení v případě, že byl zahájen 
postup k zastavení nárůstu nadměrného zadlužení, ověřování pohledávek, zachování trvalého 
bydliště, rovnocenné zacházení s běžnými věřiteli, možnost prominutí dluhů v těch 
nejzávažnějších případech a povinnost ponechat nadměrně zadluženým „životní minimum“ 
dostatečné k důstojnému pokrytí běžných potřeb, s cílem rychle spotřebitele znovu začlenit 
do ekonomického a sociálního života;  

8. předpoklad celoevropské právní úpravy lichvy;  
9. rozvoj vzdělávání v hospodaření domácností a finanční gramotnosti (nutné vyčlenit 

nezbytné prostředky);  
10. svou podporu koncepce odpovědného poskytování úvěrů (vyžaduje po 

poskytovatelích úvěru poctivé a etické jednání).  
 

Toto aktuální stanovisko navazuje na Stanovisko 2008/C 44/19 EHSV k tématu Úvěr 
a sociální vyloučení ve společnosti blahobytu, které vymezuje pojem předluženost, přesný 
obsah tohoto pojmu se však stát od státu v Evropské unii značně liší. Pojem předluženosti, 
který tvoří základ velmi odlišných legislativních návrhů, se odvozuje především od právních 
norem, které stanovují podmínky pro přístup k soudnímu nebo mimosoudnímu řízení 
restrukturalizace dluhů. Francouzský zákon například umožňuje přístup dlužníkům jednajícím 
v dobré víře, kteří nejsou evidentně schopni uspokojit celý svůj nesplacený závazek nebo 
závazek, který bude splatný (čl. L. 331-2 do Spotřebitelského zákoníku). Podobně finský zákon 
(1993) považuje dlužníky za předlužené nebo neschopné splácet, když nejsou schopni platit 
své dluhy, které mají být splaceny, jestliže je to stálá a nikoli pouze náhodná či dočasná 
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situace. Jiné země však omezují svou definici na řadu procesních a osobních požadavků pro 
přístup k plánům řešícím předlužení, aniž by se vystavovaly riziku vytváření definice 
předluženosti. To je případ českého, ale i belgického práva (zákon z 5. července 1998, ve znění 
zákona z 19. dubna 2002). Více viz Stanovisko 2008/C44/19 EHSV.3 

 
Politické strany a lichva 

 
Vesměs se dá říci, že každá z parlamentních stran v České republice má k lichvě co 

říci. Ve svých volebních programech ji přímo, či nepřímo vyhlašují boj. Například 
Komunistická strana Čech a Moravy ve svém volebním programu má: 

 
Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před 

obchodníky s chudobou.4  
 

Je zde však jedna politická strana, respektive hnutí. Jedná se o Stranu přímé 
demokracie, SPD, která ve svém volebním programu přímo lichvu zmiňuje a to v bodě 8.5 
Tento problém chce řešit těmito způsoby: 

 
 Zestátnění exekutorů. 
 Zavedeme strop úroků u úvěrů – konec lichvy. 
 Zrušení 21 % DPH na exekuce. 

 

                                                             
3 Výzkum nových forem lichvy a zadlužení.  
HRUŠKA, Lubor; ŠEVČÍK, Jiří a kolektiv. Nové formy lichvy a zadlužení. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, 
z. ú., Ostrava 2016. https://www.hatefree.cz/images/blog/lichva/Vyzkum_lichva_ASZ_2016.pdf 
4 Volební program Komunistické strany Čech a Moravy, 2017 až 2021. Komunistická strana Čech a Moravy. 
2017. https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/program 
5 Volební program hnutí Strana přímé demokracie 2017. Tomio Okamura. 2017. 
http://www.tomio.cz/aktuality/volebni-program-hnuti-spd-2017/ 


