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fl esko se stává rozvinu-
l:- tou zemí. která bude

přispívat chudším státům
na boj proti emisím skleni
kových plynů. Podle propoč.
tů deníku Er5, jež vycházejí
z nyní dostupných informací,
se může česlcý příspěvek po-
hybovat y rozmezí óoo-9oo
milionů korun ročně. Právě
kolem pomoci t ozv ojoým ze.
mím se svede jedna z hlavních
bitev na světovém klimatic.

kém summituv Kodani, kteý
začíná příští ponděIí.

Výpočty Els potwzuje
Pavel Zámysliclcý ředitel při
slušného odboru ministerstva
životního prostředí: ,,Jde o je-
den z možných odhadů, de-
tailní číslo bude předmětem
daIšího jednání...

Pokud kodaňská a násled.
ná j e dryáni neztroskotaj í, ocit.
ne se Cesko ve zcela nové po-
zici. Jako země' kerá od róku
r99o prošla zásadni restruk-
tva|izaci ekonomilry, z nyní

platného Kjótského protoko-
lu finančně profitovala.

Po roce zotz, kdy ry má
platit nová dohoda, se Cesko
stane čisqim plátcem, qfdaje
však budou podstatnč nižší než
současné příjmy. ,,Je to spra.
vedlive. Na Kjótslcý protokol
dopláceý země jako Japonsko,
Kanada, Spanělsko či Rakous-
ko, nyní bychom měli převzít
část odpovědnosti také my,..
uvedl Jan Fousek, partner spo-
lečnosti Pravda Capital. Riziko
pro Česko by viděl spíše v tom'

kdyby se nepodařilo novou me-
zinárodní dohodu o snižování
emisí dojednat. Pokud by totiž
Ewopa dál tlačila na snižování
emisí, zatímco jiné oblasti svě-
ta by zůstávďy pozadl, evýší
se nebezpečí, že se i některé
firmy z Ceska odstěhují mimo
Ewopskou unii. ,,|Jž dnes
jsou pod vellcým tlakem třeba
oceláři, pro společnosti $pu
ArcelorMittal mohou bý další
požadavlcy na snižování emisí
až likvidační,.. řekl Fousek.
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První ve|ké PPP
jde do
V|adimír P iskáček I  Praha

Ústřednívojenská nemocnice v Praze se zapíše
do dějin. Její dostavbaje prvním ze strategic\ých
projektů spolupráce veřejného sektoru s firmami
(PPP), kteý se po pěti letech podařilo dotáhnout
až k podání nabídek. o dobudování nemocnice
a provoz její části stojí dvě konsorcia.

Nabídku podalo Prague Military HospitalCon.
cession, jehož lídrem je společnost Metrostav
Development a PPP Construction CZ, vedené
společnostíVinci. Původně bylyve hře ještě Geo.
san Group a John Laing, tyto firmy se však nako.
nec tendru neúčastní. ,,Mohu potwdit,,že zájem
mají dvě konsorcia. Nyní začne vyhodnocování
nabídek,.. uvedla:mluvčí nemocnice Iva Ruskov-
ská. Vláda by měIa o vítězi roŽhodovat zaěátkem
příštího roku.

Vítězné konsorcium postaví a bude 25 let pro-
vozovat ubytorrrru personálu nemocnice, hotel
s zso lůžlcy' parkoviště a obchodní p|ochy,Zato
by mělo poďe představy státu inkasovat okolo
jedné miliardy korun. Podle infořmácí deníku
Ers jsou však požadavlcy firem vyšší - například
lrvtili dražšímu fi nancování.
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Bude opět prezidentem? Ruský premiér V|adimir Putin .
opět připusti|, že by se v roce 2012 moh| ucházet o prezidentský úřad.
,,Budu o tom přemýšlet. Času je dost,., odpovědě| na jeden z dotazů
během více než čtyřhodinové debaty s občany, vysí|ané v přímém
te|evizním přenosu. lzAHmiltčistr' 15


