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Třetina stánkařů
podvádí zákazníky
Neoznačené ceny jídel ných nápojů, chybějící nebo
neplatně ověřená měřidla
a nápojů. Chybně
a odmítnutí dokladů o zakouvyplněné doklady
pení výrobků.
o koupi. Obchodníci
„Stánkovému prodeji vůmají problémy
bec nedůvěřuji, protože často
s dodržením
pravidel.
ZJIŠTĚNÉ PROHŘEŠKY
Miroslav Janovský
STÁNKAŘŮ
Pardubice
Stánky s občerstvením jsou
v okolí koupališť a písníků
na Pardubicku v prázdninových dnech v obležení hostů. Ti
by ale měli být ve střehu. Řada
prodejců totiž porušuje pravidla prodeje. „Jenom za letošní
léto jsme zjistili nedostatky
u šestatřiceti procent kontrol,“
říká Vítězslav Němec z České
obchodní inspekce.
Nejčastějšími nedostatky
jsou nedodržení míry naléva-

İ nedodržené míry nápojů
İ špatně vyplněné nebo
nevydané doklady
o zaplacení
İ problémy s měřidly
İ neoznačení cen

okrádají. Šidí na hmotnosti,
objemu a dalších mírách. Když
mi nahlásí, že to má sto padesát gramů, tak to určitě takovou hmotnost nemá. Proto si
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nas stáncích kupuji jen opravdu
výjimečně,“ myslí si například
Kristýna Hamarová z Pardubic.
Také proto směřuje pozornost inspektorů v letních měsících do míst, kde se sdržuje
velký počet lidí.
„Kontrolujeme hlavně stánkové prodeje a restaurace v rekreačních oblastech u písníků,
koupališť a přehrad. Zaměřujeme se i na občerstvení na hradech a zámcích,“ vysvětluje ředitel inspekce Karel Nohejl.
Sedmička se o praktikách
a chybách obchodníků přesvědčila na vlastní oči. Společně s inspektory vyrazila
na největší pouť v okolí – Salvátorskou v Chrudimi. Kromě
stánků s občerstvením došlo
ke kontrole prodejců oblečení
a hodinek. U poloviny z nich
zjistila řadu nedostatků.
Více čtěte na straně 2 a 3
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LETEC. Martin Šonka startoval na nejprestižnější letecké
soutěži světa na Red Bull Air Race. Jedná se o obdobu letecké
Formule 1. Více čtěte na str. 4 - 5.
Foto 7/ Tomáš Kubelka

