
     H� th�ng ch� đ� th�i  và d�n d�p xung quanh „thùng rác“ � Praha  
 

A) �� th�i h�n h�p 
 

Trên lãnh th� th� đô Praha hi�n nay đã đ�t kho�ng  118 nghìn thùng thu nh�n đ� th�i h�n h�p có 

th� tích  70 – 1 100 lít, vi�c ch� và đ� do các Cty chuyên trách th�c hi�n th��ng k�. Chu k� ch� 

các thùng đ�ng đ� th�i có ph�m vi  1 l�n trong  14 ngày đ�n 7 l�n trong m�t tu�n. S� l��ng thùng 

đ�ng đ� th�i luôn đ��c tăng ph� thu�c vào s� n�i đ�t thùng và vi�c tăng dân s� c�a thành ph�. 

Trong đi�u ki�n c�a th� do Praha trách nhi�m đ�t thùng đ� thu đ� th�i h�n h�p là  ch� c� s�,ng��i 

s� h�u c� s� có trách nhi�m đ�t đ� s� thùng c�n thi�t liên quan đ�n s� ng��i s� d�ng c� s� đó.  

Trách nhi�m c�a ch� s� h�u c� s� đ��c qui đ�nh trong „thông báo v� đ� th�i“, đó là thông báo 

s� 5/2007 Sb. c�a th� đô Praha trong đó � § 6 có nêu lên vi�c ch� c� s�  „ph�i đ�t � Cty 
chuyên trách chuyên ch� đ� th�i đ� s� thùng đ�m b�o th� tích đ�ng đ� th�i ,th� tích đ�m b�o ph� 
thu�c vào lo�i c� s� và đ��c nêu trong ph� l�c s� 2 c�a thông báo đã nêu.“  
Th� tích c�n thi�t c�a các thùng đ�ng đ� th�i cho s� ng��i s� d�ng c� s� đó đ��c qui đ�nh theo 

lo�i b�t đ�ng s�n. ��i v�i b�t đ�ng s�n là nhà bi�t th� đ� � thì đ��c tính 4 lít/1 ng��i và 1 ngày, 

đ�i v�i nhà khu ph� tính 4 – 6 lít/1 ng��i và 1 ngày và đ�i v�i nhà trong khu chung c� thì s� thùng 

ch�a đ� th�i đ��c qui đ�nh 5 – 7 lít/1 ng��i,1 ngày.Vi�c qui đ�nh th� tích cho đ�u ng��i đã nêu 

ch� mang tích ch�t h��ng d�n vì n�u các gia đình  � trong c� s� phân lo�i các đ� th�i nghiêm túc 

thì  có th� đ�t thùng đ�ng đ� th�i và chu k� ch� đi „đúng kích th��c“ theo nguyên t�c „càng 

phân lo�i c� th� đ� th�i càng ph�i tr� ít ti�n“.Giá c�a thùng ch�a đ� th�i � Praha ph� thu�c vào 

kích th��c thùng và chu k� ch� đi đ�.H� th�ng này c� v� công dân th�c hi�n nguyên lý t� ti�t 

ki�m và phù h�p v�i n�i dung làm vi�c c�a toàn qu�c c�ng nh� c�a  châu Âu. 

N�u t�i c� s� b�t đ�ng s�n có nh�ng thùng đ�y tràn  thì ph�i xem ch� c� s� đó có đ�t cho đ�n v� 

ch� đ� th�i đ� s� thùng c�n thi�t hay chu k� ch� chúng đi có quá lâu không. R�t ti�c r�ng ch� c� 

s� cho là đ�n v� ch� đ� th�i s� đ�a đi c� nh�ng th� gì b� ngoài thùng ch�a. H� cho là có th� b� 

vào thùng ch�a m�i th�-k� c� nh�ng đ� th�i có th� tích l�n (n�m gi��ng,bàn ngh�,xalong) và c� 

các thi�t b� đi�n đã không s� d�ng đ��c n�a nh� tivi,máy tính,t� l�nh,thi�t b� đi�n ph�c v� n�u 

ăn… 

 Hình s� 1: M�t d�n ch�ng tình tr�ng � tr�m đ� thùng ch�a đ� th�i t�i khu chung c� 

 



Câu h�i: Cty ch� đ� th�i có trách nhi�m đ�m b�o s�ch s� và d�n d�p các tr�m c� đ�nh đ� thùng 

đ�ng đ� th�i h�n h�p  khi xung quanh đó có đ� th�i v�t b� hay không?  

Câu tr� l�i: Không. Cty ch� có trách nhi�m d�n d�p nh�ng đ� th�i hay rác r��i khi cho lên xe b� 

r�i  ra kh�i thùng  mà thôi. Nh�ng ch� c� s� có th� th�a thu�n v�i đ�n v� ch� đ� th�i tr� thêm ti�n 

đ� Cty ch� th�c hi�n th��ng xuyên d�n d�p tr�m đ� thùng c�ng nh� các thùng đ�ng đ� th�i. 

Ng��c l�i,khi nh�n th�y các thùng ch�a đ� th�i không có kh�i l��ng c�n thi�t thì đ�n v� ch� thùng 

c�n báo cho ch� c� s� đ� gi�i quy�t tình tr�ng này. 

Các cá nhân cho đ� th�i ngoài thùng (k� c� cho vào b�ch nylong r�i đ� bên c�nh thùng) đã 

ph�m vào qui đ�nh c�a   § 69 đi�u  2  c�a lu�t s� 185/2001 Sb., lu�t v� đ� th�i và nh�ng thay 

đ�i c�a các lu�t liên quan theo n�i dung b� sung v� sau. Vi ph�m vào đi�u này,ng��i sai ph�m 

có th� b� ph�t ti�n đ�n 50 000 Kč. 

Theo qui đ�nh ghi trong  § 33a đi�u 1 ch�  b) c�a lu�t s� 131/2000 Sb.,lu�t v� th� do Praha v�i 

các n�i dung b� sung v� sau,các cá nhân không gi� s�ch s�  và đ� đ� đ�c l�n x�n t�i khu đ�t mà 

mình là ch� s� h�u hay đ��c quy�n s� d�ng và nh� v�y đã làm gi�m „b� m�t“ khu ph� đó. Ph�m 

vào đi�u kho�n này,ng��i vi ph�m có th� b� ph�t ti�n đ�n  500 000 Kč. N�u mãnh đ�t hay m�t 

ph�n c�a mãnh đ�t mà ch� s� h�u đã cho ng��i khác  s� d�ng h�p pháp thì ng��i s� d�ng ch�u 

trách nhi�m th�c hi�n đi�u này tr��c pháp ch�. Theo lu�t v� th� do Praha đã nêu thì các đ�n v� 

hay các cá nhân kinh doanh cá th� n�u ph�m vào đi�u kho�n  này thì c�ng b� ph�t ti�n v�i m�c 

t�i đa  nh� đ�i v�i cá nhân. S� vi ph�m c�a các đ�n v� hay cá nhân kinh doanh cá th�  đ��c đi�u 

ch�nh trong § 33a đi�u 2 ch�  b) c�a lu�t đã nêu.   

Chi phí cho vi�c ch� và tiêu h�y đ� th�i m�t ph�n đ��c thanh toán b�ng ph� phí do công dân 

đóng g�p, t�i Praha th�c hi�n theo thông báo s� 2/2005 Sb.  Ph� phí x� lý đ� th�i t� năm 2005 

đ�n nay ch�a b� tăng. Nh� v�y s� đóng g�p công dân đã 12 năm v�n th�, m�c dù chi phí v� 

chuyên ch� đ� th�i và tiêu h�y chúng thì càng ngày càng tăng. Các �y Ban c�p qu�n  là t� ch�c 

đ��c thu ph� phí đ� th�i và � đ�a ph��ng Praha trung bình thu đ��c m�i năm kho�ng 701 tri�u 

Kč. �� so sánh- chuyên ch� đ� th�i và tiêu h�y chúng t�i th� đô Praha trong năm 2016 đã ph�i 

chi phí t�ng c�ng  864 tri�u Kč. Nh� v�y vi�c thu ph� phí đ� chuyên ch� và tiêu h�y đ� th�i 

không đ� đ� th�c hi�n công vi�c này.   

B) Thu th�p các đ� v�t còn s� d�ng đ��c (Thu th�p phân lo�i) 

 
Ngoài các thùng  đ� đ�ng đ� th�i,trên lãnh th� th� do Praha còn b� trí kho�ng 18 000  thùng đ� 

thu nh�n các đ� v�t b� th�i nh�ng còn kh� năng s� d�ng ti�p nh� gi�y,th�y tinh (màu hay tr�ng), 

nh�a, các h�p các tông b�ng gi�y và kim lo�i (sau đây g�i là „Tr�m thu th�p úphaan lo�i“). T�i 

Praha có đ�t các tr�m này trên m�t đ�t và c� d��i h�m v�i các thùng có th� tích t� 120 – 4000 

lít.  

Vi�c l�p các tr�m th�c hi�n thu th�p phân lo�i và b� trí chúng t�i đâu là thu�c th�m quy�n c�a �y 

Ban các qu�n 1 đ�n 57. Ngoài các thùng thu th�p phân lo�i đ�t trong h�m,t�t c� các thùng thu 

th�p phân lo�i khác là tài s�n c�a các đ�n v� chuyên ch� đ� th�i. Chu k� ch� thùng đi th��ng là 

t� th�p nh�t (1 l�n sau 6 tu�n – đ�i v�i các thùng thu th�y tinh và bao bì kim lo�i) đ�n cao nh�t : 7 

l�n trong m�t tu�n (ch� y�u các thùng thu gi�y và nh�a). 

 



Câu h�i: Các đ�n v� chuyên ch� các thùng � tr�m thu th�p phân lo�i có trách nhi�m gi� s�ch và 

th��ng xuyên d�n d�p các tr�m này hay không ?   

Câu tr� l�i: Có. ��n v� có thùng đ�t t�i các tr�m thu th�p phân lo�i có trách nhi�m d�n d�p tr�m 

ít nh�t 2 l�n trong m�t tu�n và nhi�u nh�t là  7 l�n trong m�t tu�n,có khi ph�i d�n  5 l�n trong m�t 

ngày (ví d� nh� tr�m đ�t � trung tâm  thành ph� và các n�i có du khách th��ng đ�n thăm). Tr�m 

ph�i đ��c d�n d�p 3 m�t v� t�t c� các phía và ph�i quét s�ch cách tr�m 2 mét v� t�t c� các phía. 

C�n ph�i l�u ý là vi�c d�n d�p � các tr�m thu th�p phân lo�i đ��c th�c hi�n trên c� s� k� ho�ch 

khác v�i k� ho�ch ch� đ� v�t đã thu � các tr�m này và c�ng do các xe c� khác th�c hi�n. Trong 

tr��ng h�p phát hi�n ra là các thùng � các tr�m thu nh�n phân lo�i không đ� th� tích đ� ch�a đ� 

th�i còn dùng ti�p đ��c hay chu k� ch� thùng đi quá dài thì c�n ph�i báo cho V� môi tr��ng c�a 

�y Ban các qu�n Praha 1 đ�n 57 và khi v� phía c� quan qu�n lý môi tr��ng � qu�n liên quan đã 

xác nh�n thì s� rút ng�n chu k� ch� các thùng đó đi.  

T�t c� các chi phí cho vi�c ch� đi và d�n d�p các tr�m thu th�p phân lo�i do ngân sách thành 

ph� chi, ví d� trong năm 2016 thành ph� đã chi cho vi�c ch� thùng đi và d�n d�p � các tr�m lo�i 

này v�i giá tr� t�ng c�ng 365 tri�u Kč. Trong đó ch� riêng vi�c d�n d�p gi� v� sinh � các tr�m 

h�ng năm thành ph� đã ph�i chi kho�ng 50 tri�u Kč. M�i năm vi�c d�n d�p � các tr�m thu th�p 

phân lo�i đã thu kho�ng 7 000 t�n đ� th�i. 

R�t ti�c là các tr�m thu th�p phân lo�i  th��ng b� l�i d�ng đ� b� đ� th�i,nh�t là � các tr�m đ�t 

trong trung tâm th� đô th�ng b� các hi�u ăn,quày bar làm n�i đ� đ� th�i mà sau đó  thành ph� 

ph�i b� chi phí ra đ� d�n d�p (xem hình s� 2). Cho nên hi�n nay các đ�n v� và cá nhân kinh 

doanh cá th� không đ��c phép s� d�ng các tr�m thu h�i đ� th�i còn dùng ti�p đ��c,các tr�m 

này ch� ph�c v� công dân. 

Hình s� 2: Tình tr�ng các thùng ch�a � tr�m thu th�p phân lo�i đ�t d��i h�m � Praha 1 

 

 



Ngoài ra các công dân còn có th� s� d�ng m�ng l��i m�y ch�c bãi thu th�p đ� th�i trên lãnh th� 

th� đô Praha đ� x� lý đ� th�i. Công dân không ph�i tr� ti�n cho vi�c thanh lý đ� th�i và có th� 

tìm danh m�c bãi thu nh�n đ� th�i trên trang www.portalzp.praha.eu. (trang thông tin c�a c� 

quan qu�n lý môi tr��ng  th� do Praha). 

Hình s�  3. ���ng vào bãi thu đ� th�i � đ��ng Podnikatelská, Praha - Běchovice 

 

Hình s� 4: Bãi thu đ� th�i � đ��ng Zakrytá thu�c đ�a ph�n �y Ban Praha 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trong tr��ng h�p c�n thi�t,có th� đ�t cho các đ�n v� chuyên ch� đ�a đ� th�i đ�n t�n các bãi thu 

nh�n. �ây là d�ch v� ph�i tr� ti�n,nh�ng có s� đ�m b�o là đ� th�i s� đ��c x� lý đúng theo qui 

đ�nh. Có th� thuê ch� t�t c� các lo�i đ� th�i đ�n bãi thu h�i,tr� các lo�i l�ng ( cát,đ�t...). Giá 

đ��c tính khi đ�a đ� th�i vào xe (theo s� l��ng đ� th�i) và theo s� cây s� xe đã đi (t� bãi thu g�n 

nh�t đ�n n�i nh�n đ� th�i và ng��c chi�u l�i ).  

H�ng năm trên nhi�u n�i � th� do Praha còn đ�t nh�ng công  tây n� có th� tích l�n đ� ph�c v� 

công dân x� lý đ� th�i không cho vào các thùng đ��c (m�i năm th��ng đ�t trên các ph� kho�ng 

5 500 chi�c v�i th� tích ít nh�t 10 m3) và t� đ�u tháng ba đ�n tháng cu�i tháng m��i m�t còn đ�t 

các công tây n� đ� thu đ� th�i t� nhiên (ví d� trong năm 2016 đã đ�t trên các đ��ng ph� � Praha 

t�ng c�ng 1 486 chi�c v�i th� tích ít nh�t 9 m3)  

K� ho�ch đ�t các công tây n� này c�ng có th� tìm th�y trên trang www.portalzp.praha.eu hay 

trên các thông báo c�a �y Ban các qu�n  Praha 1 đ�n 57. 

 

Th�i đi�m và đ�a đi�m đ�t các công tây n� có th� tìm trên trang môi tr��ng www đã nêu hay 

treenm các thông báo c�a �y Ban các qu�n t�  Praha 1  đ�n  57. 

 

Hình s� 5:  Công tây n� thu đ� th�i t� nhiên � Praha – Dubče 

 

 


