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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Článek, na základě analýzy platných právních předpisů, popisuje možné způsoby počítání 
škod způsobených požárem vegetace. Upozorňuje na některá ustanovení „nového“ zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který již neužívá slovní spojení „škoda na přírodě  
a životním prostředí“. Je konstatováno, že kromě klasického vyčíslování škod způsobených 
požárem podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, platí v České republice primárně 
odpovědnost za škody v oblasti životního prostředí podle zákona č. 167/2008 Sb.,  
o předcházení ekologické újmě. Poškozením životního prostředí může dojít za určitých 
okolností také ke vzniku trestněprávní odpovědnosti, co je upraveno ve zvláštních právních 
předpisech pro oblasti ochrany životního prostředí. 
 
V článku je konstatováno, že problematika vyčíslení škod způsobených požárem vegetace je 
ve stávajících platných právních předpisech formálně řešena odpovídajícím způsobem. Na 
druhou stranu existuje silný názor, že „přímé škody“ týkající se „obyčejného“ majetku, nelze 
v úplnosti aplikovat na přírodně velmi hodnotná chráněná území (problematická kvantifikace 
nákladů na uvedení situace do původního stavu, je-li takový proces vůbec možný atd.).  
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