Các nhà kinh doanh thân mến,
Các bạn đã quyết định kinh doanh và các bạn không biết, làm thế nào
với rác thải sinh ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của các bạn?
Luật số 185/2001 Sb. về các loại rác thải và về sự thay đổi của một vài
luật tiếp theo trong văn bản của những quy định ban hành (tiếp theo chỉ
gọi là „Luật“) trong điều§ 16 quy định trách nhiệm của các bạn giống
như một nguồn tạo ra những rác thải.
Theo luật rác thải cần thiết phải được phân loại theo từng thành phần riêng biệt, ưu tiên đảm
bảo việc sử dụng các loại rác thải đó và ngoài ra đảm bảo việc bàn giao các loại rác thải cho
người có trách nhiệm mang đi. Có một vài phương pháp đảm bảo quản lý các rác thải:




Ký hợp đồng với công ty thu gom rác thải (thùng thu gom riêng)
Tham gia vào hệ thống tổ chức của Thành phố Praha (thùng thu gom riêng, thu gom
túi rác đặc biệt)
Trong trường hợp ít rác thải thì bàn giao cho các điểm thu gom rác thải hoặc kho thu
gom rác thải và cất giữ giấy chứng nhận đã bàn giao các loại rác thải.

Nếu như các bạn sử dụng hệ thống quản lý rác thải của thành phố cùng với rác thải sinh hoạt
mà không có hợp đồng bằng văn bản hoặc không phù hợp với những điều kiện thỏa thuận (ví
dụ như: bỏ rác thải vào các thùng rác dùng cho các cá nhân không kinh doanh), cơ quan chức
năng tương ứng có thể phạt bạn tới 300 000 Kč (điều § 66 khoản 1 luật về các loại rác thải).
Việc xử phạt cũng giống như vậy kể cả trong trường hợp, khi mà các bạn không có bất kỳ một
biện pháp nào để đảm bảo việc quản lý và xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật.
Trong trường hợp các bạn có những câu hỏi tiếp theo hoặc có điều gì không rõ ràng, bạn hãy
liên lạc tới phòng rác thải của cơ quan bảo vệ môi trường thông qua MHMP, tel.: 236 004 229
hoặc Bộ phận dịch vụ khách hàng của Công ty cổ phần dịch vụ Praha tel.: 284 091 888,
info@psas.cz, AVE CZ, Công ty Kinh tế rác thải tel.: 800 118 800, ave@ave.cz, Komwag,
a.s. tel.: 236 040 000, komwag@komwag.cz nebo IPODEC, a.s. tel.: 286 583 310,
ipodec@mariuspedersen.cz.
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