
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. října 2007 č. 1168 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně   
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

             Vláda    
 
             I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,                   
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění    
pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona          
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, s úpravami 
podle připomínek, obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády,       
v písemně předaných připomínkách ministra zemědělství a podle připomínky vlády; 
 
            II. ukládá ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona, 
kterým se mění č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon   
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a         
o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb.,        
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozděj-
ších předpisů, podle bodu I tohoto usnesení; 
 
           III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vlád-
ním návrhem zákona uvedeným v bodě I tohoto usnesení vyslovila souhlas již v prvém 
čtení; 
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            IV. pověřuje  
 
                1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto 
usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu pro-
jednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká členství České republiky 
v Evropské unii a s návrhem uvedeným v bodě III tohoto usnesení, 
 
                2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky.  
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministr financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  

  


