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Spotřebitelský problém?
Volejte poradnu dTestu
299 149 009!
Poradenská linka časopisu dTest je tu pro vás
každý všední den od 9. do 17. hodin.
S právními poradci můžete konzultovat
nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za
cenu běžného tarifu volání.
S čím vším vám můžeme například
poradit?
I Reklamace: jak ji podat, abyste uspěli,
co se zamítnutou či vůbec nevyřízenou
reklamací?
I Nákup na internetu: na co si dát pozor a co si nenechat
líbit. Jak na odstupování od smluv či řešení problémů
například s poškozenou zásilkou?
I Nákupy na neobvyklých místech: jak se zbavit
nevýhodných smluv uzavřených na předváděcích akcích,
s podomními prodejci elektřiny nebo plynu či nevýhodných
paušálů od operátora?
I Telekomunikace: co s prapodivným vyúčtováním služeb,
chybějícím pokrytím signálem či příliš pomalým internetem?
A jak řešit problémy s rušením služeb či s přenosem čísla?
I Energetika: jak se bránit nekalým praktikám podomních
prodejců elektřiny nebo plynu? Jak řešit příliš vysoké zálohy
či nevracení přeplatků?
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Za necelý rok od spuštění
poradenské linky zodpověděli
právní poradci tisíce
spotřebitelských dotazů.
Telefonní spojení
299 149 009 se stalo první
a nejvyhledávanější cestou
k řešení toho, co vás trápí.

i
Časopis dTest otevřel osobní
poradnu pro spotřebitele.
Nachází se v sídle Českého
helsinského výboru v 1. patře
budovy Úřadu práce v ulici
Štefánikova 216/21 na Praze 5
(poblíž stanice metra Anděl).
Poradna je v provozu každé
úterý odpoledne a každý
čtvrtek dopoledne. Zájemce
o osobní poradenství prosíme,
aby se předem objednali
na telefonní lince 299 149 009
či 222 767 221.

www.dtest.cz

O dTestu

Milí čtenáři

Jsme nezisková organizace – Občanské
sdružení spotřebitelů TEST. Od roku
1992 měsíc co měsíc publikujeme testy
výrobků na stránkách časopisu dTest.
Pomocnou ruku podáváme i v dalších
oblastech, ve kterých může spotřebitel
narazit na různá úskalí a pasti.
Během naší existence jsme odhalili již
více než 500 nebezpečných výrobků,
které ohrožovaly zdraví dětí
i dospělých. Detailním testům jsme
podrobili již více než 10 000 výrobků,
jejichž výsledky ukazují úplně jinou
pravdu, než jakou se spotřebitel dozví
z reklamy.

Patříte-li mezi nezkušené či méně zkušené
uživatele počítače a internetu, jste těmi
pravými příjemci naší příručky. Poskytne vám
první pomoc při výskytu nejčastějších
problémů, jejichž řešení je poměrně jednoduché a nemá smysl se kvůli němu obracet na
zkušenější členy rodiny, známé či přímo
na odborníky (ti navíc nepracují zadarmo).
Obsahuje také některé užitečné informace
patřící k základům počítačové gramotnosti.
Pomůžeme vám seznámit se s vaším
počítačem a zjistit jeho hlavní charakteristiky. Shrneme nejčastější problémy, které se
mohou při práci s počítačem objevit, a pro
každý z nich nabídneme nejobvyklejší řešení.
Dále vám přiblížíme možnosti vyhledávání na
internetu a osvětlíme některé problémy, které
s používáním globální počítačové sítě souvisí.
To zahrnuje také problematiku počítačové
bezpečnosti a škodlivých programů či úskalí
nákupu přes internetové obchody.
Když svému počítači porozumíte a stane se
vaším přítelem, dokážete už sami vstoupit do
pokročilejšího počítačového světa. S trochou
trpělivosti můžete spoustu problémů, na
které narazíte, identiﬁkovat pomocí vhodně
položených dotazů internetovému vyhledávači.
Věřte, že s mnoha situacemi se před vámi
potýkal nejeden uživatel a na různých
internetových fórech se mohl o řešení podělit
s širokou uživatelskou obcí. Avšak předtím,
než se pustíte do složitějších řešení na
základě rad zkušenějších uživatelů, realisticky
zhodnoťte své možnosti, abyste počítači
nezpůsobili více škod než užitku.

Testy pro dobré nákupy
Objektivně
Výrobky nakupujeme anonymně
v běžné obchodní síti. Výrobci ani
prodejci nemohou ovlivnit náš výběr.
Testy probíhají v nezávislých
laboratořích. Pro hodnocení výrobků
používáme objektivní kritéria.
Nezávisle
Náklady na testy a další naši činnost
hradíme z předplatného a veřejných
zdrojů. Spolupracujeme s největšími
evropskými a světovými
spotřebitelskými organizacemi.
Bez reklam
Inzerenti ovlivňují nezávislost médií.
V našem časopise ani na našich
webových stránkách žádnou reklamu
nenajdete.
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Poznejte
svůj počítač

Než se vrhneme na řešení potenciálních problémů, bude
vhodné seznámit se se základními nástroji, které Windows
nabízejí, a otázkami, které můžete svému počítači klást.
Konkrétní příklady uváděné v příručce se vztahují na nejnovější verzi operačního systému Windows 7. U starších
verzí se může postup nepatrně lišit.

Jakou mám verzi operačního systému?
Jakou přesnou verzi operačního systému Windows 7 máte
nainstalovanou, zjistíte kliknutím na tlačítko Start (tlačítko
s logem Windows obvykle umístěné v levém dolním rohu
obrazovky), napsáním winver do pole Prohledat programy
a soubory a kliknutím na položku winver, která se objeví
pod nadpisem Programy.
U starších verzí Windows klikněte na tlačítko Start
a vyberte položku Spustit… Do pole napište winver a klikněte na OK.
Můžu mít jiný operační systém než Windows?
Ano, vedle Windows existují i jiné operační systémy, byť jsou
méně rozšířené. Příkladem budiž operační systém Linux,
který se vyskytuje ve více variantách, z nichž nejpopulárnější se jmenuje Ubuntu. Nevýhodou Linuxu je fakt, že není
příliš snadno použitelný pro začátečníky. Počítače ﬁrmy
Apple jsou zase vybaveny vlastním operačním systémem
Mac OS X, což je ovšem kapitola sama pro sebe.
Ovládací panely
Ovládací panely (Start > Ovládací panely) jsou jakýsi velitelský můstek, ze kterého můžete přistupovat k rozličným
nastavením vzhledu a chování systému. Ovládací nástroje
jsou seskupeny podle kategorií a srozumitelně popsány,
jejich používání je tedy poměrně intuitivní.
Charakteristika počítače
Naprostá většina programů, her a zařízení, které se k počítači připojují, má nějaké minimální požadavky na jeho výkon
a další vlastnosti, neboli na jeho konﬁguraci. Před nákupem
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Nápověda pro Windows
V případě potřeby použijte
online nápovědu Windows.
Je vybavena užitečným
vyhledáváním v tématech
podle klíčových slov. Pro
vstup do nápovědy klikněte
na Start > Nápověda
a podpora. V úvodní nabídce
je kromě vyhledávání
k dispozici několik dalších
položek. Jak mám začít
pracovat s počítačem,
obsahuje úvod k důležitým
operacím, jako je záloha
souborů, přidávání nových
uživatelů atd. Základy
Windows pomohou
porozumět úkonům
a nástrojům, které jsou při
práci s Windows potřeba.
Dále je zde Obsah témat
nápovědy a odkaz na webové
stránky firmy Microsoft
věnované tomuto
operačnímu systému, kde lze
nalézt další informace.

je tedy vhodné zkontrolovat, zda tyto požadavky váš počítač
splňuje. Jinak se vystavujete riziku, že programy či zařízení
nebudou fungovat správně.

Kolik volného místa je na pevném disku?
Pokud chcete znát detailní informace o vašem počítači, například velikost volného místa na pevných discích či vlastnosti mechanik pro čtení a vypalování optických disků (CD,
DVD, blu-ray), klikněte na Start > Počítač.
Uvidíte všechny jednotky pevných disků a dalších zařízení
s úložným prostorem, která jsou připojená do systému. Pro
zobrazení detailnějších informací o kterékoliv z těchto jednotek, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte položku
Vlastnosti.
Například u pevných disků tak zjistíte podíl volného
a použitého místa, souborový systém atd. V liště Nástroje
najdete programy pro správu pevných disků: kontrola chyb,
defragmentace, zálohování (viz dále).
Kolik operační paměti a jaký procesor má počítač?
Pro zjištění dalších charakteristik, jako je velikost operační
paměti (RAM) či typ a výkon procesoru, klikněte na Start,
poté pravým tlačítkem myši na Počítač a zvolte Vlastnosti.
Objeví se přehled základních informací o systému.
Když kliknete na Správce zařízení, zobrazí se seznam
všech komponent počítače (diskové jednotky, graﬁcké a zvukové karty, klávesnice atd.). Kliknutím na šipku po levé
straně každé kategorie můžete zobrazit prvky těchto komponent a kliknutím pravým tlačítkem myši na tyto prvky přistoupit k různým nastavením. To už je však činnost vhodná
spíše pro pokročilejší uživatele.

p
Procesor
Pomyslný mozek počítače,
který koordinuje veškerou
činnost a provádí výpočetní
operace. Jeho výkon se
udává v gigahertzích (GHz);
čím vyšší číslo, tím
výkonnější počítač.
Operační paměť (RAM)
Místo, kde si počítač dočasně
ukládá informace, se kterými
právě pracuje. Kapacita je
uváděna v gigabytech (GB)
a běžná velikost dnes činí
od 1 do 6 GB. Čím vyšší
kapacita, tím plynuleji počítač
pracuje.
Pevný disk
Veškeré informace
uchovávané v počítači jsou
uloženy na pevném disku.
Např. nainstalované
programy včetně operačního
systému a soubory
(dokumenty, fotky, hudba
atd.). Velikost pevného disku
se udává v gigabytech (GB),
kapacita dnes běžně
dosahuje stovek GB.
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Problémy
s hardwarem

U nového počítače či jeho periferií nastávají problémy poměrně zřídka, ale vyloučit je nelze. Kromě problémů způsobených vadnými součástkami, opotřebováním či
mechanickým poškozením, které je nutné řešit reklamací,
opravou nebo výměnou příslušné části, nastává také řada
problémů, které jde vyřešit snadno i bez zásahu odborníka.
Podívejme se na ty nejčastější z nich.

Počítač se po stisknutí vypínače nezapne
I Ověřte, zda jsou všechny elektrické kabely na všech
koncích správně připojeny. Rady tohoto typu mohou znít
banálně, ale občas se nechá zmást i mnohem pokročilejší
uživatel.
I Ujistěte se, že jsou elektrické zásuvky pod napětím;
například tzv. lampičkovým testem, při kterém příslušnou
zásuvku otestujete zapojením běžné stolní lampy.
I Zkontrolujte, zda je zapnutý monitor.
I Vyzkoušejte, jestli není zaseknuté tlačítko Reset na přední
straně počítače (pokud váš počítač toto tlačítko má).
I Zkontrolujte správné zapojení všech kabelů vedoucích
z počítače do externích zařízení. Případně je všechny odpojte
a to včetně klávesnice, myši, tiskárny, fotoaparátu, mp3 přehrávače atd. Odpojte i všechna zařízení připojená v USB konektoru. Zapojený nechte jen monitor a zkuste počítač
zapnout. Podaří-li se, postupně periferie a zařízení zapojujte;
problém buď zmizí, nebo tak zjistíte, které zařízení za problémem stálo.
Některé programy či soubory byly zcela funkční,
ale najednou nefungují
Je možné, že došlo k poškození souborů. Jestli je to skutečná
příčina problému, zjistíte kontrolou chyb. Klikněte na Start >
Počítač. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na pevný disk,
který chcete zkontrolovat a zvolte Vlastnosti. Přejděte na
lištu Nástroje, klikněte na tlačítko Zkontrolovat a spusťte
kontrolu. Windows začnou disk prozkoumávat a hledat případné chyby v souborovém systému nebo vadné diskové sektory a pokusí se je automaticky opravit.
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Hardware
Fyzické součásti systému,
konkrétně samotný počítač,
jeho komponenty (procesor,
operační paměť, pevný disk)
a periferie.
Periferie
Hardwarové komponenty
nacházející se vně počítače,
například monitor, klávesnice,
tiskárna, skener atd.
Software
Nehmotná část počítače,
někdy se tímto pojmem myslí
jen programy, někdy všechna
data obecně (tedy i obrázky,
hudba, texty atd. uložené
v digitální podobě).

Počítač pracuje pomaleji než dříve
Instalací nových programů a přesouváním i mazáním souborů dochází k roztroušení dat po pevném disku. Data souborů jsou tak často uložena po malých kouscích na mnoha
různých místech, což počítač zpomaluje při práci. Tento přirozený proces je znám jako fragmentace. Při defragmentaci
dochází k alespoň částečné nápravě. Soubory a jejich části
jsou přeskupeny, aby bylo jejich čtení rychlejší. Zároveň jsou
na disku vytvořeny větší oblasti volného místa, což oddálí
budoucí fragmentaci.
Před defragmentací proveďte analýzu disku: v okně vlastností disku zvolte lištu Nástroje (viz výše) a klikněte na
Defragmentovat > Analyzovat disk. Windows spustí analýzu
a poté oznámí, zda je třeba disk defragmentovat nebo ne.
Dochází k chybě při kopírování, stahování
či ukládání souboru
Taková chyba může být způsobena mimo jiné nedostatkem
volného místa na pevném disku. Někdy k uvolnění dostatku
místa bohatě stačí vysypat Koš. Předtím však raději zkontrolujte, zda v něm nejsou nějaké omylem smazané důležité
soubory, neboť po vysypání koše by jejich obnova nemusela
být možná (viz str. 12).
Předtím, než začnete mazat soubory či odebírat programy,
můžete spustit nástroj Vyčištění disku. Je přístupný v okně
Vlastnosti zvoleného disku (viz výše) na liště Obecné. Nejlepších výsledků ale dosáhnete s jinými programy, doporučit
lze například CCleaner, který je jednoduchý, efektivní
a zdarma ke stažení na adrese www.piriform.com.

p
Další příčinou zpomaleného
chodu počítače může být
malá operační paměť. Máte-li
ji méně než 2 GB,
nespouštějte příliš programů
naráz. Pokud je počítač
vybaven pouhým 1 GB
paměti, je namístě ji rozšířit.
Ceny operačních pamětí
nejsou vysoké a nárůst
rychlosti může být výrazný.
Než vyrazíte do obchodu,
zjistěte, jaké typy paměti váš
počítač podporuje (například
v manuálu k základní desce
počítače).

Pomalý chod počítače
a záhadné ubývání volného
místa na discích bývá někdy
způsobeno také přítomností
virů nebo jiných škodlivých
programů. Této problematice
se blíže věnujeme na str. 18.

Jak získat více volného místa na pevném disku
Pokud problém nevyřeší vysypání koše či vyčištění disku,
máte několik dalších možností. Můžete odinstalovat nepoužívané programy. Klikněte na Start > Ovládací panely, zvolte
položku Odinstalovat program a vyberte, který program
chcete odstranit.
Můžete koupit druhý pevný disk nebo vyměnit stávající za
nějaký s větší kapacitou, ale to vyžaduje určité znalosti nebo
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asistenci někoho zkušenějšího. Další možností je zálohovat
soubory, které často nepoužíváte, na CD, DVD či externí USB
úložiště. Nejvíce místa obvykle zabírají fotoalba, hudba
a hlavně video.

Reproduktory jsou zapojeny, ale nehrají
I Mnoho reproduktorů (tzv. aktivních) má vlastní vypínač,
ovládání hlasitosti a kabel do zásuvky.
I Ujistěte se proto, že jsou reproduktory správně zapojeny
do elektrické sítě a zapnuty.
I Zkontrolujte, zda na reproduktorech není nastavená minimální hlasitost.
I Ověřte, že jsou zapojeny do správného konektoru na počítači. Vedle zvukového výstupu se často nachází i stejně vypadající vstup pro mikrofon nebo výstup pro další pár
reproduktorů (máte-li zvukovou kartu podporující prostorový zvuk). Správný výstup bývá obvykle označen zelenou
barvou.
I Pokud máte reproduktory zabudované nebo pasivní (bez
vlastní elektrické šňůry), klikněte na Start > Ovládací
panely > Hardware a zvuk > Zvuk a podívejte se, že je vše
nastaveno tak, jak má.
I Klikněte na ikonku reproduktoru na hlavním panelu
(obvykle v pravém dolním rohu obrazovky), zda je správně
nastavená hlasitost i zde.
I Zjistěte, jestli nejsou reproduktory nefunkční; zkuste je
připojit k jinému zdroji zvuku, například mp3 přehrávači.
Jak změnit nastavení monitoru a obrazu?
Přímo na monitoru můžete měnit určitá nastavení jako kontrast, jas, velikost či pozici obrazu atd. Další možnosti lze
nastavit přímo ve Windows: klikněte na Start > Ovládací
panely > Hardware a zvuk > Zobrazení. Kromě rozlišení zde
můžete upravit i velikost textu a podobně.
Kvalita tisku je špatná
Tento problém může mít několik příčin. Zkontrolujte, zda je
v náplních dostatek inkoustu nebo toneru. Spusťte funkci
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Zvuková karta
Komponenta, která
zpracovává vstup a výstup
zvuku. Lepší zvukové karty
podporují prostorový zvuk
a mají různé pokročilé funkce.
Grafická karta
Část počítače, která provádí
zpracování obrazových
informací a posílá je do
displeje či monitoru.
Rozlišujeme dvě základní
třídy karet. Integrované
grafické karty jsou levnější
a mají nižší výkon. Obvykle
využívají operační paměti
počítače. Jsou vhodné spíše
pro základní použití
a kancelářské práce.
Samostatné (dedikované)
grafické karty dosahují
výrazně vyšších výkonů
a mají vlastní operační
paměť. Jsou vhodné pro
multimediální stroje
náročnějších uživatelů, kteří
chtějí hrát novější hry nebo
upravovat videozáznamy.

automatického čištění, kterou je vybavena většina tiskáren.
Funkce je dostupná skrz program od výrobce tiskárny, nainstalovaný společně s jejími ovladači po prvním zapojení
přístroje. Případně nahlédněte do návodu k použití.
Možná je také nastavena nižší kvalita tisku. Například
v režimech konceptu nebo úspory toneru je zejména tisk
graﬁky a fotograﬁí méně kvalitní; pozitivní stránkou těchto
režimů je zas významná úspora náplně. Pro výběr tiskové
kvality klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu v okně
Start > Zařízení a tiskárny a zvolte Předvolby tisku.
V některé z lišt zobrazeného okna by mělo být možné
provést nastavení kvality (podoba tohoto okna se liší
v závislosti na modelu tiskárny).

Mám více tiskáren. Je ta, kterou chci používat,
nastavena jako výchozí?
To zjistíte, když kliknete na Start > Zařízení a tiskárny.
Zde uvidíte seznam všech nainstalovaných tiskáren; výchozí
je označena zelenou ikonkou. Pokud chce používat jinou
tiskárnu, klikněte na ní pravým tlačítkem myši a zvolte
Nastavit jako výchozí tiskárnu.
Myš či klávesnice nefunguje
I Ujistěte se, že je myš nebo klávesnice správně připojena
do počítače; zkuste je odpojit, znovu připojit a chvilku
počkat.
I Jestliže používáte bezdrátovou myš nebo klávesnici, zkontrolujte stav baterie; případně zopakujte proces synchronizace mezi zařízením a vysílačem dle instrukcí v návodu
k použití.

i
V našich testech tiskáren
nehodnotíme jen kvalitu tisku
různých typů dokumentů
a další přítomné funkce, ale
zaměřujeme se také na
spotřebu inkoustu či toneru.
Počítáme náklady na tisk
jedné stránky na základě
průměrných cen náplní
a výsledky mohou být
překvapivé. Náklady na tisk
se model od modelu výrazně
liší a cena tiskárny ani
technologie tisku (inkoustová
nebo laserová) není vždy
jejich zaručeným ukazatelem.
Cena za stránku textu se
u testovaných tiskáren
pohybovala od 30 haléřů,
někdy však přesáhla
i 2 koruny. Barevná fotografie
formátu A4 pak vyšla na
9 až 29 korun. Směřujte na
www.dtest.cz/tiskarny pro
více informací.

Nefunguje číselná klávesnice
Zkontrolujte, jestli je numerická klávesnice aktivována –
mělo by svítit indikační světélko s nápisem Num Lock.
Pokud nesvítí, stiskněte klávesu Num Lock, která se
obvykle nachází přímo v horní části numerické klávesnice.
Může být ale umístěna i na jiném místě, zejména
na noteboocích.
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Jak nastavit myš?
Myš obvykle stačí připojit a začít používat, přesto může přijít
vhod upravení například její citlivosti, pokud se kurzor po
obrazovce pohybuje příliš rychle nebo naopak pomalu. Někomu také nemusí vyhovovat délka prodlevy mezi jednotlivými stisky tlačítka při dvojkliku; i toto nastavení lze měnit.
Klikněte na Start > Zařízení a tiskárny a pravým tlačítkem
na ikonu myši a zvolte Nastavení myši. Kromě zmíněných
možností můžete například prohodit levé a pravé tlačítko,
nastavit prostřední tlačítko na speciﬁcké úkony, zvolit rychlost posuvu při použití kolečka atd.
Při psaní nového textu se přepisuje původní
Jestliže při úpravě dokumentu dochází k přepisování už napsaného textu, omylem jste stiskli klávesu Insert, která se
zpravidla nachází nad klávesou Delete a šipkami. Zmáčkněte
ji znova a problém je vyřešen.
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Nevyhazujte uživatelské
příručky, návody a manuály
k hardwaru. Pokud možno je
shromažďujte na jednom
místě, protože nikdy nevíte,
kdy se budou hodit. Pokud
jste materiály ztratili,
navštivte stránky výrobce,
odkud je často možné
návody k použití stáhnout ve
formátu PDF. Neuspějete-li
zde, zkuste manuál najít
pomocí internetového
vyhledávače (zadejte přesný
název zařízení a slovní
spojení návod, manuál nebo
třeba user guide, pokud
rozumíte anglicky).

Problémy
s programy
a soubory
Všechny programy vstupují do interakce s operačním systémem, jinými programy a hardwarem. Za určitých okolností
mezi nimi může dojít ke konﬂiktu a některý z programů přestane reagovat. Nastat může i celá řada dalších komplikací.
Nejčastější z nich probereme na následujících stránkách.

Co dělat, když program nereaguje
Jestliže program neodpovídá („zasekl se“, „zamrznul“), stiskněte klávesy Ctrl + Alt + Delete a zvolte Spustit Správce
úloh. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na hlavní
panel ve spodní části obrazovky a spustit správce úloh z objevivší se nabídky. V liště Aplikace vidíte seznam všech
právě spuštěných programů, a pokud některý z nich nereaguje na vaše příkazy, bude v sloupci Stav zobrazeno Neodpovídá.
Označením příslušného programu a kliknutím na tlačítko
Ukončit úlohu jej zavřete a operační systém by měl zpět
nabýt stabilitu.
Pokud nějaký program přestává reagovat příliš často, je na
místě ho odinstalovat (viz str. 7) a zkusit instalaci znovu.
Zkontrolujte také, zda máte aktuální verzi programu, neboť
v nejnovějších verzích už může být problém opraven. Podívejte se do nastavení programu, zda je povolena jeho automatická aktualizace (pokud tuto funkci aplikace nabízí)
nebo navštivte webové stránky vydavatele. Můžete zkusit
využít i online zákaznické péče, pokud ji vydavatel poskytuje, a problém nahlásit. Nezapomeňte v takovém případě
uvést konﬁguraci vašeho počítače a přesnou verzi operačního systému (viz str. 4). Další možností je poohlédnout se po
alternativním programu, ať už placeném nebo nabízeném
zdarma.

i
Řada placených
programů má i své
zdarma dostupné alternativy.
Za zmínku stojí především
programy vyvíjené na bázi
tzv. open source, neboli
počítačového softwaru
s otevřeným kódem.
Na programech vznikajících
podle těchto principů se
podílí dobrovolníci z celého
světa a každý může přispět
svou troškou minimálně tím,
že týmu zašle své připomínky
či návrhy. Scéna tvůrců
open-source softwaru dala
světu mnoho kvalitních
programů, které jsou někdy
funkčností srovnatelné
s komerčními produkty,
přestože se za ně neplatí.
Za všechny jmenujme
alespoň OpenOffice
(alternativu kancelářského
balíčku Microsoft Office),
grafické programy Gimp
a InkScape či internetový
prohlížeč Mozilla Firefox.

Mám dojem, že problém je v samotných Windows
Pochopitelně i samotné Windows mohou být zdrojem různých
problémů. Na stránkách Microsoftu (windows.microsoft.com/cs)
najdete v sekci Nápověda a postupy řešení řady obvyklých
problémů spojených s každodenním užíváním tohoto systému. V podsekci Komunita pak naleznete další zdroje infor-
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mací, včetně blogů a diskusního fóra, plného příspěvků řešících i složitější a méně časté problémy.

Soubor nejde otevřít
Většina souborů je asociována s programem, ve kterém se
běžně otevírají. Pokud se soubor otevřít nedaří, je to pravděpodobně tím, že nemáte program pro práci s příslušným
typem souboru nainstalován; nebo se ho systém snaží otevřít
v nekompatibilním programu. Pro změnu asociace typu souboru s programem k jeho otevření klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Klikněte na tlačítko
Změnit… v řádku Otevřít v programu a vyberte program
ze seznamu. Můžete také kliknout na Procházet, pokud
chcete najít program přímo v konkrétní složce na disku.
Soubor nejde uložit
Soubor může být otevřený v jiném programu a pro jeho potřeby uzamčený. Také je možné, že jde o soubor určený pouze
ke čtení (read-only). To lze změnit v okně Vlastnosti (viz
výše) v řádku Atributy. Další možností je uložit soubor pod
jiným názvem.
Lze obnovit omylem odstraněný soubor?
Po odstranění je soubor umístěn do Koše a odtud může být
později obnoven; pokud jste ovšem koš mezitím nevysypali.
Otevřete Koš, najděte požadovaný soubor, klikněte na něj
pravým tlačítkem myši a zvolte Obnovit. Soubor se objeví na
svém původním umístění. Můžete také přetáhnout soubor
z koše na vámi zvolené místo. Jestliže jste mezitím koš vysypali, ještě není vše ztraceno. Soubor z disku nezmizí hned po
vysypání koše, pouze dojde k odstranění odkazu na jeho
umístění. Nenávratně je soubor ztracen až poté, co se na
místo, kde byl uložen, zapíší jiná data. Pro obnovu souborů
deﬁnitivně smazaných či vysypaných z koše si stáhněte některý k tomu určený program, například Undelete Plus
(zdarma na www.undeleteplus.com) nebo Recuva (zdarma na
www.piriform.com). Jak bylo naznačeno, šance na obnovu
však v takovém případě nebudou stoprocentní.
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Nejčastější typ (přípony)
souborů a programy pro
jejich čtení:
.doc(x) – Microsoft Word,
OpenOffice
.xls(x) – Microsoft Excel,
OpenOffice
.ppt – Microsoft PowerPoint,
OpenOffice
.rar – WinRAR, 7z
.zip – WinZip, 7z
.mp3 – Windows Media
Player, Winamp, Foobar
.avi – Windows Media Player,
VLC, BSPlayer, Media Player
Classic
.pdf – Adobe Acrobat Reader

Je možné automaticky zálohovat soubory?
Zálohování mnoho lidí podceňuje a pak jsou nepříjemně překvapeni, když přijdou o důležité dokumenty, fotograﬁe či jiná
data ať už kvůli poruše disku, nedopatřením nebo z jiných
důvodů.
Možností, jak zálohovat data, je celá řada a jednou z nich
je použít nástroj přítomný v samotných Windows 7. Klikněte
na Start > Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Záloha a obnovení > Nastavit zálohování a Windows vás krok
za krokem provedou nastavením automatické aktualizace
vašich souborů.
Proč a jak aktualizovat Windows?
Operační systém je ve stálém vývoji a Microsoft pravidelně
vydává aktualizace opravující různé chyby a nedostatky či
zlepšující chod systému. Aktualizace nejsou všechny stejně
důležité. Některé záplatují vážná nově odhalená problémová
místa operačního systému a je důležité nainstalovat je co
nejdříve (zejména jedná-li se o opravy související s počítačovou bezpečností). Jiné aktualizace přinášejí jen nevýznamné
úpravy nástrojů systému, a pokud je budete ignorovat, nic
vážného se nestane.
Když spustíte program Windows Update (Start > Všechny
programy), systém automaticky vyhledá dostupné aktualizace.
Pokud jste při prvním spuštění počítače neaktivovali automatické aktualizace, což je doporučený postup, můžete tak
učinit po kliknutí na Start > Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Windows Update > Zapnout nebo vypnout automatické aktualizace. Zde lze také nastavit čas a frekvenci
automatického vyhledávání a instalace aktualizací, přičemž
ideální je zvolit denní rytmus. To neznamená, že by každý
den skutečně byly aktualizace vydávány, ale pokud například
dojde k odhalení kritické bezpečnostní skuliny v systému, je
důležité ji co nejdříve zacelit, aby se snížila pravděpodobnost
jejího zneužití hackery či škodlivými programy.

i
Pravidelně aktualizujte nejen
operační systém, ale také
antivirus a programy
pracující s internetem, tedy
zejména internetový
prohlížeč a komunikační
klienty jako ICQ nebo Skype.
Nejlepší je nastavit časté
automatické aktualizace.

Nepodceňujte pravidelnou
a častou zálohu dat, o která
byste neradi přišli. Představte
si, jaké následky by měla
nevratná ztráta všech vašich
fotografií či osobních
a pracovních dokumentů.
Nikdy nemůžete vědět, kdy
dojde k poškození disku
nebo jiné situaci, i když se
pravděpodobnost zdá nízká.
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Navigace
internetem

Základním nástrojem pro používání internetu je internetový
prohlížeč. Nejpoužívanějším z nich je Internet Explorer
(windows.microsoft.com/cs). Mezi poučenějšími uživateli
jsou však oblíbenější a podle mnohých také bezpečnější,
spolehlivější a rychlejší jiné prohlížeče: Mozilla Firefox
(www.mozilla.org/cs/ﬁrefox), Opera (www.opera.com) nebo
Google Chrome (www.google.cz/chrome). Všechny jsou
k dispozici zdarma.
Rozsah internetu je jen těžko představitelný, počet webových stránek se počítá na miliardy a stále roste, a tak čím dál
větší roli při jeho používání sehrávají vyhledávače. Ty na základě vhodně zadaných klíčových slov najdou relevantní webové adresy.

Vyhledávání s Googlem
Nejpopulárnějším vyhledávačem na internetu je Google
a zřejmě právem (další vyhledávače: Seznam, Bing atd.). Je
snadno použitelný a co je důležitější, díky řadě pokročilých
algoritmů poskytuje značně přesné výsledky. Představuje tak
jeden z nejužitečnějších nástrojů při navigaci globální sítí.
Navštivte www.google.com, zadejte jedno nebo více slov související s hledaným tématem a můžete se začít probírat výsledky.
Google jako první zobrazí ty výsledky, které jsou podle
jeho algoritmů nejrelevantnější vzhledem k zadaným heslům. První řádek značí, kolik relevantních dokumentů
Google nalezl a jak dlouho mu to trvalo. Řádky v samotném
výpisu vyhledaných adres obsahují:
– název nalezené stránky;
– plnou adresu nalezené stránky;
– krátký výtah, který vám pomůže rozhodnout, zda
příslušná adresa skutečně obsahuje ty informace, které hledáte, nebo zda se raději zaměřit na další.
Spodní část stránky obsahuje tlačítka pro listování dalšími nalezenými výsledky. Po straně můžete určit, zda má
Google hledat vše nebo jen obrázky, videa, místa v mapě
apod.
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Hypertextové odkazy (texty
nebo obrázky, které po
kliknutí otevřou jinou stránku
nebo soubor) tvoří základ
webu. Když na odkaz kliknete
prostředním tlačítkem
(kolečkem) myši, načte se
v novém panelu prohlížeče,
na který pak můžete
jednoduše přepnout.
Takto lze na pozadí otevřít
libovolný počet adres, aniž
byste opustili aktuální
stránku.

Kritéria vyhledávání
Google zobrazí jen ty stránky, které obsahují všechna zadaná
slova. Do vyhledávání však automaticky zapojuje synonyma
(zadáte-li např. foto album, vyhledá i stránky obsahující
slovo fotoalbum). Pokud chcete, aby vyhledal slova přesně
tak, jak jste je zadali, vložte každé slovo do uvozovek. Zadáte-li více slov, na prvních místech se obvykle zobrazí
stránky, na kterých se vyskytují vedle sebe, ačkoliv to nemusí platit vždy.
Pokud hledáte přesné slovní spojení, napište ho celé do
uvozovek. Obvykle to není nutné, ale někdy to může vést
k lepším výsledkům. Jindy je umístění spojení do závorek
spíše na škodu; např. když hledáte spojení „František Čech“,
nevyhledají se stránky obsahující jméno „František Ringo
Čech“, zatímco po zadání bez uvozovek budou vyhledány obě
varianty.
Google nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny; ať již
zadáte test nebo TEST, výsledky budou stejné.
Pokud se mezi prvními zobrazenými výsledky neobjeví
žádné, které by vyhovovaly vašim požadavkům, je lepší vyhledávání upřesnit než se probírat stovkami (tisíci a někdy
i miliony) nálezů.
Můžete například přidat další výraz, který vyhledávání
zúží.
Také lze konkrétní termíny z vyhledávání vyloučit: pokud
přímo před slovo vložíte znaménko mínus, stránky, které ho
obsahují, nebudou zahrnuty do výsledků vyhledávání.
Chcete-li mít ve výsledcích stránky, které obsahují buď
jedno, anebo další slovo, můžete použít výraz OR. Dotaz
černá OR bílá pak vyhledá na jedné straně adresy, které obsahují slovo černá, a také adresy, které obsahují slovo bílá.
Zadáte-li obě slova bez operátoru OR, zobrazí se stránky, kde
se vyskytují obě dvě.
Pro ještě větší kontrolu nad vyhledáváním použijte rozšířené vyhledávání. Odkaz na něj najdete ve spodní části
stránky s výsledky vyhledávání.

i
Věděli jste, že Google ukazuje
každému trochu jiné
výsledky? Jeho algoritmy
neberou v potaz jen relevanci
stránek vzhledem
k hledaným slovům, ale také
se snaží odhadnout, co by
konkrétní uživatel nejraději
viděl (na základě jeho lokace,
předchozího vyhledávání či
historie prohlížení webu).
Tématu se věnoval
internetový aktivista Eli
Pariser v knize The Filter
Bubble (Penguin Press HC,
2011). Varuje před úskalími
trendu této tzv. personalizace
webu, která se týká
i Facebooku a řady dalších
zahraničních webů. Hlavním
problém vidí v tom, že se
ztrácí nestrannost internetu
a uživatelům se zobrazují
spíše ty informace, které jsou
v souladu s jejich dřívějšími
stanovisky (více viz
www.thefilterbubble.com).
Vliv personalizace na
samotné vyhledávání je však
zřejmě poměrně slabý a lze
ho snížit např. pravidelným
mazáním historie prohlížeče.
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Problémy
s internetem

V následující kapitole probereme obvyklé problémy, které
mohou nastat při používání internetu, například v souvislosti s e-maily, prohlížením webových stránek a podobně.

Připojení k internetu bývá někdy pomalé
Pomalé připojení může být způsobeno přetížením linek na
straně poskytovatele internetového připojení nebo přetížením
webové stránky, kterou chcete prohlížet. V takových případech je problém pouze dočasný. Pokud používáte k šíření signálu v domácnosti bezdrátový modem, je také možné, že se
do vaší domácí sítě připojil někdo cizí a právě jeho činnost
vede ke snížení datového toku. Ujistěte se, že máte nastaveno
maximální zabezpečení bezdrátové sítě (označené WPA2);
konkrétní postup najdete v návodu k použití pro váš modem.
Připojení k bezdrátovému modemu se přerušuje
anebo je velmi pomalé
Wi-ﬁ signál je citlivý vůči fyzickým bariérám a rušení jinými
zařízeními. Modem pokud možno neumisťujte do blízkosti
bezšňůrových telefonů, mikrovlnných trub či zařízení používajících bluetooth. V cihlových domech pronikne wi-ﬁ signál často skrz čtyři až pět zdí, teprve pak příliš zeslábne; ve
stavbách se železobetonovou konstrukcí však může být
problémem už zeď druhá. Také není vhodné umísťovat
modem přímo na podlahu a ani k oknu.
Nedaří se odeslat e-mail
Může jít o dočasný výpadek na straně poskytovatele e-mailového účtu. Další možností je, že jste k e-mailu připojili příliš
objemnou přílohu (maximální povolená velikost příloh se
u různých poskytovatelů e-mailových služeb liší). Zkuste
odeslat e-mail bez přílohy a uvidíte, zda se to tentokrát povede.
Může se také stát, že e-mail se sice odešle, ale nedorazí do
schránky adresáta; místo toho přijde zpráva o neúspěšném
doručení (často v anglickém jazyce). V takovém případě
zkontrolujte, zda jste zadali správnou adresu příjemce.
Někdy může být příčinou vráceného e-mailu skutečnost, že
adresátova schránka je zaplněna.
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p
Velmi užitečným nástrojem je
Překladač Google
(translate.google.cz), který
dokáže překládat nejen
jednotlivá slova, ale i delší
textové pasáže. Pokud do
pole překladače zadáte
webovou adresu, dojde
k přeložení celé příslušné
stránky. Poradí si také
s textovými dokumenty, např.
ve formátu DOC, TXT či PDF.
Pokud chcete překládat celé
webové stránky co
nejpohodlněji, používejte
prohlížeč Google Chrome,
který má překladač
zabudovaný. Samozřejmě
strojový překlad není
dokonalý, ale alespoň
přibližnou představu
o smyslu cizojazyčného textu
tak získáte.

Nedaří se otevřít soubor v příloze e-mailu
Jako všechny dokumenty i přílohy je třeba otevřít v kompatibilním programu (viz str. 12). Ověřte, zda máte příslušný program nainstalovaný. Před otevřením soubor uložte na pevný
disk a zkontrolujte ho antivirovým programem (pokud není
nastavena automatická kontrola všech stahovaných souborů).
Ani s nainstalovaným antivirovým programem, není záhodno
otevírat přílohy e-mailů, jejichž odesílatele neznáte.
Zpráva mohla být odeslána z jiného typu zařízení než PC
(například z Apple Macintosh). Některé soubory vytvořené
na počítačích s jiným operačním systémem nemusí být
s Windows kompatibilní a bude třeba je před otevřením převést, tzv. konvertovat. Zeptejte se odesílatele, z jakého typu
zařízení byl soubor poslán a v jakém programu vytvořen.

i
Automaticky se objevující
(„vyskakující“) okna
s reklamami mohou být také
projevem přítomnosti tzv.
adware, které lze
s přimhouřením oka zařadit
mezi škodlivé programy.
Většina adwaru je protivná,
ale obvykle nepředstavuje
vážnou hrozbu. Zbavit se jich
lze s pomocí
antiadware/antispyware
programů a poradí si s nimi
i většina antivirů.

Některé části webových stránek se nezobrazují
správně
Některé webové stránky vyžadují ke správnému zobrazení
malé programy, tzv. plug-iny (česky zásuvné moduly, rozšíření či doplňky), které se instalují do internetového prohlížeče. Tyto prográmky nelze spustit samostatně, fungují jako
doplňkové moduly jiných programů a rozšiřují jejich funkčnost. Obvykle vás internetový prohlížeč o nutnosti stáhnout
konkrétní plug-in automaticky informuje nebo zobrazuje informaci v příslušné části webové stránky.
Používáte-li Internet Explorer, problém může být způsoben
také příliš přísným bezpečnostním nastavením prohlížeče.
Úroveň zabezpečení můžete zkontrolovat a změnit v Nastavení (symbol ozubeného kola v pravém horním rohu Internet
Exploreru) > Možnosti Internetu na liště Zabezpečení.
Automaticky se otevřelo nové okno prohlížeče,
ale nejde zavřít, chybí tlačítko s křížkem
Jedná se o jeden z triků používaných na některých webových stránkách k umělému navýšení statistik návštěvnosti.
Přepněte na příslušné okno a stiskem kláves Alt + F4 okno
zavřete. Tato klávesová zkratka je univerzální a lze ji použít
k zavření jakéhokoliv okna či spuštěného programu.

dTest – Můj (ne)přítel počítač 17

Počítačová
bezpečnost

Než začnete surfovat po webu a využívat mnoha dalších
možností, které internet nabízí, měli byste si pořídit adekvátní ochranu v podobě bezpečnostního softwaru. Počítač
připojený k internetu je totiž vystaven nebezpečí infekce viry
a jinými škodlivými programy. Ty mohou v těch horších
případech zapříčinit zneužití vašich osobních údajů, krádež
citlivých dat či dokonce ﬁnanční újmu.

Viry a škodlivé programy
Škodlivé programy, označované souhrnným označením malware (zkratka slov malicious – zákeřný a software) jsou jednoduše řečeno programy, které dokážou inﬁkovat počítač
a napáchat v něm různé škody. Škodlivých programů existuje celá řada, liší se způsobem šíření a chováním: např. viry,
červy, trojské koně, spyware atd. Důsledky napadení počítače mohou být různorodé: programy se začnou chovat podivně, dochází k mizení souborů, počítač může být zneužit
k nekalým aktivitám mířeným na jiné cíle nebo z něj mohou
být potají získávány různé informace a sledováno vaše chování. Nejzákeřnější škodlivé programy mají schopnost špehovat a odesílat hesla k různým internetovým účtům či čísla
kreditních karet.
Co je antivirový program?
Antivirový program je klíčovým prvkem v boji proti všem
typům škodlivých programů. Antivirové programy dnes nechrání jen před viry, ale i před dalšími typy hrozeb. Kvalitní
antivir zachytí tyto nebezpečné programy při jejich pokusu
o vniknutí do počítače. Pokud už je počítač nakažen, měl by
dokázat inﬁkované soubory najít a odstranit nebo umístit do
karantény.
Protože nové škodlivé programy vznikají neustále, je důležité
pravidelně aktualizovat virovou databázi, podle které antiviry
jednotlivé hrozby identiﬁkují. Aktualizace zpravidla probíhá
automaticky a uživatel si může zvolit její frekvenci; ideální je
každý den nebo i častěji. Kromě toho mohou antiviry odhalit
i dosud neznámé škodlivé programy, které rozpoznávají
podle jejich podezřelého chování (tzv. heuristická analýza).
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i
Každý rok provádíme testy
bezpečnostních balíčků
obsahujících antivirový
program a firewall. Výsledky
nejsou vždy zvlášť oslnivé.
V posledním testu, jehož
zjištění byla zveřejněna
v časopise dTest v březnu
2011, se jako nejefektivnější
projevily Bitdefender Internet
Security 2011 a Eset Smart
Security 4 Home Edition.
Více informací najdete na
www.dtest.cz/ochranapocitace.

Je nutné si uvědomit, že
žádný bezpečnostní software
neposkytne stoprocentní
ochranu. Důležitou roli proto
sehrává i dodržování zásad
počítačové bezpečnosti (viz
str. 21) a používání zdravého
rozumu a obezřetnosti.

Vedle placených antivirů
nabízených samostatně nebo
v rámci bezpečnostních
balíčků jsou k dispozici také
kvalitní antivirové programy
zdarma. Například
od společností
Avast (www.avast.cz),
AVG (www.avg.cz)
či Avira (www.avira.com).

Co je firewall?
Bezpečnostní brána neboli ﬁrewall je další významnou komponentou pro ochranu počítače. Monitoruje komunikaci
mezi počítačem a internetem (nebo jinou sítí), umožňuje
kontrolu této komunikace a také poskytuje ochranu před potenciálními útoky. Když se škodlivý program dostane do počítače a bude chtít potají odesílat informace, ﬁrewall
představuje další šanci na odhalení takové škodlivé aktivity,
pokud v odhalení špionážního programu neuspěl antivirus.
V nastavení ﬁrewallu je možné deﬁnovat obecná pravidla,
podle kterých má komunikace probíhat, a také lze deﬁnovat
pravidla komunikace pro konkrétní aplikace. Nezkušený uživatel by měl raději ponechat ﬁrewall v automatickém režimu,
pro pokročilé uživatele tu pak je řada expertních nastavení.
Kromě zmíněného nastavení pravidel komunikace pro každou aplikaci zvlášť, lze nastavit pravidla či zakázat komunikaci pro určité IP adresy, domény, komunikační porty či různé
síťové protokoly. Některé ﬁrewally také kontrolují a mohou
zakazovat či povolovat spouštění programů jinými programy.
Jak trvale chránit důležité soubory?
Pro každý soubor je možné nastavit oprávnění k přístupu,
což se zvlášť hodí pro citlivé dokumenty. Nastavení je možné
provést po kliknutí na soubor pravým tlačítkem myši, otevřením panelu Vlastnosti a lišty Zabezpečení. Nyní můžete zvolit, jaká oprávnění udělíte jiným uživatelům.

i
Firewall je obvykle součástí
kompletního bezpečnostního
balíčku, lze ho pořídit i zvlášť
a některé jsou k dispozici
zdarma. Také operační
systémy Windows XP, Vista
a 7 mají zabudovaný firewall.
Ovšem firewall Windows XP
není schopen monitorovat
odchozí komunikaci, tedy
data odesílaná z počítače.
Neposkytuje tak sekundární
ochranu před špionážními
programy (spywarem).
Firewall zabudovaný ve
Windows Vista a 7 to zvládne,
ačkoliv v základním nastavení
je tato možnost deaktivována.

Používejte jen jeden antivirový
program (a firewall).
Kombinací více antivirových
programů zabezpečení
počítače nezvýšíte, naopak to
spíše povede k problémům.

Jak poznám, že počítač je nakažen?
Zvláště v dřívějších dobách bylo možné poznat viry podle
řady symptomů. Do jisté míry to stále platí, ale dnes není
žádnou výjimkou, že aktivity škodlivých programů zůstanou
bez povšimnutí. Důvod je jasný. Dříve byla většina virů psána
s úmyslem předvést se či škodolibě potrápit uživatele. Jejich
přítomnost byla záměrně viditelná. Dnes je však spousta
škodlivých programů vytvářena za účelem vydělat peníze,
získávat citlivé údaje a data, monitorovat aktivity na počítači
či třeba rozesílat spam nebo otevírat „zadní vrátka“ pro další
škodlivé programy. Proto je důležité, aby programy zůstaly
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co nejdéle aktivní a zbytečně na sebe neupozorňovaly.
Přesto lze zmínit některé obecné projevy, které mohou na
přítomnost viru poukazovat:
I počítač je pomalejší než obvykle
I po spuštění příliš dlouho nabíhá nebo nenaběhne vůbec
I počítač nereaguje na vaše příkazy a často se zasekává
I často dochází k samovolnému restartu
I některé programy nefungují správně
I nelze se dostat k pevným diskům či dalším jednotkám
I internetový prohlížeč se spouští dlouho a nefunguje správně
I při zadání webové adresy jste přesměrováni na nějakou
úplně jinou
I bez vyžádání vyskakují neznámá okna
I dochází k bezdůvodnému mazání souborů či ubývání
volného místa na disku
I zobrazují se neobvyklá chybová hlášení

Co dělat v případě nákazy?
Pokud je počítač nakažen virem nebo jiným typem škodlivých programů, postupujte podle následujících kroků:
I Okamžitě manuálně odpojte počítač ze sítě: vytáhněte
kabel vedoucí z modemu nebo odpojte ze zásuvky bezdrátový
modem. Tím předejdete šíření nákazy do dalších počítačů.
I Pokud nemáte antivirový program, okamžitě si nějaký sežeňte a nainstalujte. Nepřipojujte počítač k internetu, stáhněte antivir na jiném počítači.
I Proveďte kompletní antivirovou analýzu všech úložných
jednotek počítače a ujistěte se, že virus způsobující infekci
byl nadobro odstraněn.
I Po odstranění všech škodlivých programů připojte počítač
k internetu. Proveďte aktualizaci virové databáze a spusťte
analýzu znovu. V ideálním případě by měl být problém vyřešen.
I Zákeřnější škodlivé programy nelze odstranit, pokud je
spuštěn systém Windows (virem je třeba nakažen nějaký důležitý systémový proces, antiviru je zabráněn přístup k nakaženému souboru atd.). Některé antiviry dokážou provést
antivirový sken ještě před naběhnutím Windows.
I Pokud to váš antivir neumí, sáhněte po záchranném disku.
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i
Pozor na tzv. falešné antiviry,
škodlivé programy vydávající
se za skutečný bezpečnostní
software. Při brouzdání po
internetu zobrazí vyskakující
okno s hlášením o (neexistující) infekci počítače a nabádají k zaplacení bezcenné
licence za plnou verzi programu, která prý problém vyřeší. Kromě peněz za nefunkční
antivir se tak kriminálníci
obohatí i o vaše osobní údaje.
Antiviry stahujte pouze
z oficiálních stránek. Buďte
obeznámeni se vzhledem
a chováním vámi používaného antiviru a nenechte se
podobnými fígly zmást.

Více informací o jednotlivých
typech škodlivých programů,
dalších hrozbách a způsobech
boje proti nim získáte
na internetu, například na
stránkách www.viry.cz,
které mimo jiné obsahují
fórum, ve kterém naleznete
detailnější odpovědi na
spoustu souvisejících otázek.

Díky nim lze spustit systém z CD, DVD či USB a provést potřebnou dezinfekci a obnovu životních funkcí počítače.
Opravné disky bývají součástí antivirových balíčků, ale
v řadě případů je autoři bezpečnostních programů nabízejí
zdarma ke stažení na svých webových stránkách.
I Záchranné disky přijdou vhod také v případě, že počítač
nelze kvůli infekci běžným způsobem spustit.

Otravná nevyžádaná pošta
Většina nevyžádané pošty, tzv. spam, je neškodná a pouze
otravná, pokud se jejím často smyšleným, scestným či podvodným obsahem nenecháme zlákat. Ale někdy může nést
v přílohách viry nebo jiné škodlivé programy. Spam je obvykle
rozesílán automaticky programy, které shromažďují z různých
zdrojů e-mailové adresy a hromadně na ně rozesílají nevyžádané zprávy. Na spam se nedoporučuje odpovídat, tím jenom
potvrdíte, že vaše e-mailová adresa je skutečná a používaná.
Pozor na podvodné získávání citlivých údajů
Známé též pod termínem phishing. Jedná se o e-mail, který
se tváří, jako by pocházel od důvěryhodné společnosti, například banky. Jeho autoři spoléhají na to, že se určité procento
uživatelů nechá napálit, navštíví falešnou webovou stránku
uvedenou v e-mailu a vyplní své osobní údaje, číslo kreditní
karty či přístupová hesla k účtu.
Tyto podvodné e-maily a stránky mohou vypadat skutečně
a na první pohled může být těžké poznat, že jsou falešné. Jiné
poznáte snadno – podle velmi neohrabaného strojového překladu z angličtiny s mnoha do očí bijícími chybami. Filtr spamu
by měl většinu takových e-mailů zachytit před doručením do
schránky. I poslední verze internetových prohlížečů obsahují
ochranu proti phishingu. Nejúčinnější obranou je obezřetnost.
Žádná ﬁnanční instituce by od svých zákazníků nepožadovala vyplňování či změnu citlivých údajů tímto způsobem!

p
Dalším poměrně častým
jevem jsou tzv. hoaxy,
nevyžádané zprávy šířící
různé falešné poplachy,
prosby o pomoc, pokusy
o vtip atd. Protože součástí
hoaxu je obvykle výzva
k dalšímu šíření zprávy,
označují se někdy také jako
řetězové e-maily. Kromě
toho, že hoaxy obtěžují,
mohou někdy obsahovat
nebezpečné rady a vést ke
ztrátě důvěryhodnosti
odesílatele. Na www.hoax.cz
najdete pravidelně
aktualizovanou databázi
těchto podvodných zpráv.
Kdykoliv vám od známého
přijde nějaká podobná
zpráva, doporučujeme se
podívat, zda se v databázi
nevyskytuje. Na zprávy od
neznámých odesílatelů
pochopitelně nereagujte
vůbec nijak!

Zásady počítačové bezpečnosti
I Pravidelně aktualizujte operační systém, antivirus a další
programy pracující s internetem, zejména internetový pro-
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hlížeč a komunikační klienty jako ICQ nebo Skype. Nejlepší
je nastavit časté automatické aktualizace.
I Používejte ﬁrewall, který minimalizuje šance útočníků proniknout do vašeho počítače. Při pokusu o neznámé spojení
zobrazí upozornění a nabídne jeho povolení či zamítnutí,
nebo dojde k zablokování automaticky.
I Pravidelně zálohujte data, o která byste neradi přišli.
Pokud možno na jiné jednotce, než kde jsou uložena.
I Stahujte software pouze z ověřených zdrojů.
I Pozor na tlačítka a lákavé odkazy slibující hory doly v reklamních bannerech a vyskakujících oknech. Pozor na příliš
výhodně působící nabídky a různé proklamace o výhře. Některé podvodné reklamní bannery se snaží tvářit jako legitimní součást webové stránky.
I Škodlivé programy se šíří také skrze nevyžádanou poštu.
Neotevírejte přílohy a neklikejte na odkazy ve zprávách od
neznámých odesílatelů.
I Nereagujte na e-maily, které vyzývají k přihlášení na webovou stránku a aktualizaci informací o vašem účtu.
I Citlivé údaje zadávejte jen na důvěryhodných a šifrovaných stránkách (v adrese mají místo předpony http:// zobrazeno https://).
I Neuvádějte citlivé údaje v e-mailech, na sociálních sítích
ani v komunikačních klientech, zejména číslo kreditní karty
a heslo k bankovním účtům. Tyto kanály mohou být sledovány útočníky.
I Nezabezpečené veřejné bezdrátové sítě (např. v kavárnách)
lze snadno „odposlouchávat“ a kdokoliv může získat přístup
k datům v počítači. Nejbezpečnější jsou sítě se šifrováním
WPA2, ostatní typy šifrování mohou hackeři dekódovat.
I V nezabezpečených a slabě zabezpečených bezdrátových
sítích (bez šifrování WPA2) se nedoporučuje používat služby,
vyžadující zadávání citlivých údajů, zejména e-banking
a elektronické nakupování. To samé platí při používání
cizího počítače.
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p
Podle odhadů tvoří spam
většinu celkového objemu
posílané pošty. Řada
poskytovatelů e-mailových
služeb používá filtry spamu
na svých serverech a jsou
jimi vybaveny i programy
pro správu e-mailů (např.
Microsoft Outlook či
Thunderbird). Filtr proti
spamu si můžete nainstalovat
i v rámci bezpečnostního
balíčku.

Při používání internetového
bankovnictví dodržujte
bezpečnostní pokyny
a nastavení doporučené
vaší bankou.

Opatrnosti není nikdo dost
ani na sociálních sítích jako
Facebook. Zkontrolujte
nastavení profilu: kdo má
přístup k jakým informacím
na vašem profilu, jaké údaje
mohou získávat aplikace,
které využíváte. Neinstalujte
aplikace, o kterých nevíte,
co přesně dělají.

Ergonomie
práce s PC

Zvláště při pravidelném a dlouhodobém vysedávání u počítače hrozí zdravotní problémy, které se mohou v delším časovém horizontu stát chronickými a v horších případech vést
k pracovní neschopnosti a nutnosti chirurgického zákroku.
Na co si dát pozor?
Základem je kvalitní židle, pokud možno otočná, která
vede ke vzpřímenému sezení, má nastavitelnou výšku
sedáku a případně i podpory pro páteř. Zdravě sedět lze ale
i na obyčejné židli. Dodržujte pravidlo pravých úhlů (nebo
mírně větších): lokty v pravém úhlu k tělu, ideálně podepřené opěrkou, pravé úhly mezi zády a stehny i stehny
a lýtky, chodidla spočívající celou plochou na zemi (může být
použita podložka). Sedět však ve zmíněné pozici po celou
dobu bez hnutí není vhodné, naopak se doporučuje střídat
vzpřímený sed s občasným náklonem vpřed a uvolněným
opřením zad o opěradlo.
Lokty a dlaně by měly být na stejné úrovni jako klávesnice
a myš nebo o trochu výš, např. podloženy gelovou podložkou.
Zápěstí neopírejte o hranu stolu ani klávesnice. Při psaní
hmatovou metodou všemi deseti prsty by se zápěstí nemělo
opírat o nic; tato metoda psaní je navíc ze zdravotního hlediska celkově lepší.
Monitor umístěte přímo před sebe, horní část obrazovky
zhruba do hladiny očí. Ideální vzdálenost od těla odpovídá
délce paže. Zvolte takovou pozici monitoru, aby se na něm
nevytvářely odlesky světla; neměl by například stát proti
oknu, ale ani přímo před ním. Únavu očí omezí správně nastavený jas a kontrast (přes den na vyšší hodnoty než v noci)
a udržování čistého povrchu obrazovky. Pokud potřebujete
často nahlížet do tištěného textu, je vhodné používat stojan,
který dokument udrží v úrovni očí (monitor je pak možné posunout mírně na stranu).
Dodržujte pravidelné pauzy, nepodceňujte různé protahovací cviky a kompenzujte sezení dostatkem pohybu ve volném čase.

i
Správným sezením nejen
předejdete bolestem, ale také
zlepšíte krevní oběh,
schopnost soustředění
a snížíte stres.

Často opakované nepatrné
pohyby související s používáním myši mohou způsobit
problémy šlach zápěstí, loktů
a ramen a také nerovnoměrně
namáhat určité skupiny svalů
na úkor jiných. Zvolte myš,
která vám padne do ruky,
držte ji zlehka a pokud zrovna
myš nepoužíváte, pusťte ji.
Pracujete-li dlouhé hodiny,
dělejte si přestávky a protahujte nepoužívané svaly.

Ploché LCD monitory jsou
k očím šetrnější než starší
vakuové (CRT) obrazovky,
u kterých je důležité nastavení obnovovací frekvence
obrazu a to alespoň na 75 Hz,
ale nejlépe 85 Hz a více.
U LCD monitorů obnovovací
frekvence není důležitá.
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Nakupování
přes internet

Internetové obchody umožňují pohodlný způsob nakupování
z tepla domova a také tímto způsobem pravděpodobně ušetříte. Výrobky prodávané přes internet bývají obvykle o něco
levnější než v kamenných obchodech, ceny se mohou výrazně lišit i mezi jednotlivými e-shopy. Najít nejlevnější online obchod pomůžou různé webové stránky srovnávající
jejich nabídky (např. www.heureka.cz, www.monitor.cz atd.).
Ale tak jednoduché to být nemusí. Můžete se totiž setkat
také s neseriózními či dokonce podvodnými prodejci.

Jak se vyhnout nástrahám nakupování přes internet?
I Působí na vás obchod věrohodně? Má vlastní doménu
(tedy adresu v podobě www.nazevobchodu.cz), nebo je umístěn jako subdoména na serverech typu strankyzdarma.cz
(tedy adresu v podobě nazevobchodu.strankyzdarma.cz)?
I Plní prodejce svoji informační povinnost? Z prezentace
každého e-shopu by měly být zřejmé tyto informace: obchodní ﬁrma nebo jména a příjmení a identiﬁkační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické
osoby, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,
a kontaktní údaje, zejména poštovní adresa pro doručování,
telefon, případně e-mailová adresa. Kontakt na ICQ či Skype
sice může budit dojem dynamické a o zákazníky dbající
ﬁrmy, samotný ale rozhodně nestačí.
I Nápadně nízké ceny v porovnání s konkurencí? Právě to je
věc, bez které se dnes žádný podvodný e-shop snad neobejde.
I Platba předem či platba kartou po internetu se obzvlášť na
internetu stávají dvousečnou zbraní v rukou prodejců. Je-li to
vaše první zkušenost s daným prodejcem, prověřte si ho!
I Smluvní podmínky se hemží smluvními pokutami za zrušení objednávky či nepřevzetí zásilky a jinými „libůstkami“?
Rychle pryč.
Na co máte při uzavření smlouvy přes internet právo
I Zboží rozbalit.
I Vyzkoušet, zda vám vyhovuje.
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i
Máte pochybnosti o identitě
prodejce a jeho povolení
k podnikání? Ověřte si,
zda si prodejce tak trochu
nevymýšlí; živnostenská
oprávnění můžete
zkontrolovat např.
v uživatelsky poměrně
přívětivém rejstříku ARES
(http://wwwinfo.mfcr.cz),
který vede Ministerstvo
financí.

Koupili jste si přes internet
podle krásné fotografie třeba
šaty a po přijetí balíčku jste
zjistili, že na rozdíl od
modelky na obrázku v nich
vypadáte o dvacet let starší?
Při nákupu na dálku sice
nemáte možnost si věc
předem vyzkoušet, zato ji
však můžete vrátit. Nastane-li
taková situace, můžete využít
našeho vzorového dopisu
Odstoupení od kupní
smlouvy uzavřené přes
internet či zásilkový obchod.

I Do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Lhůta
začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den
pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení
doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej
zaslat písemně a doporučeně s dodejkou, platné je však
i odstoupení zaslané elektronickou cestou.
I Odstoupit od smlouvy můžete také, když zboží přijde poškozené, či v případě, kdy zboží rozbalíte a vyzkoušíte. Audio
a video nahrávky a počítačové programy lze vrátit pouze
v nepoškozeném originálním obalu, vrátit nelze např. zboží
upravené speciálně pro vaši potřebu.
I Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce
celou kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu
zboží od prodejce k vám. Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem v mezidobí od převzetí do vrácení poškozeno. Taktéž nemusí být vrácena kupní cena v plné výši v případech,
kdy spotřebitel zjevně věc užíval výrazně nad míru, která
v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje.

Jaké máte povinnosti při odstupování od smlouvy
uzavřené přes internet
I Vrátit zboží v zákonné lhůtě.
I Hradit náklady za cestu zboží od vás zpět k prodejci. Neplatí v případě, kdy i v rámci 14 dnů odstupujete od smlouvy
proto, že doručené zboží trpí vadami (např. zásilka dorazila
poškozená, zboží je padělkem či třeba má jinou barvu či
velikost, než jste si objednali aj.).

i
V září 2011 jsme publikovali
výsledky kontroly obchodních podmínek a dalších
materiálů 16 e-shopů (viz
www.dtest.cz/eshopy).
Zajímalo nás, jak v nich
dodržují zákon a zda spotřebitele správně informují o jeho
právech. Setkali jsme se
těmito kategoriemi
nezákonných přístupů:
I Některé e-shopy nedovolují ani odstoupit od smlouvy
v případech, kdy spotřebitel
zboží vybalí či vyzkouší.
I Další e-shopy rozbalení
a vyzkoušení sice připouští,
vyhrazují si však za to právo
snížení vrácené částky
o náklady spojené s „uvedením zboží do původního
stavu“.
I A nakonec největší
množina e-shopů, která
téměř vždy zahrnuje
i předchozí dvě skupiny:
e-shopy, které jsou ochotny
vrátit pouze kupní cenu,
nikoli však částku, za kterou
bylo zboží zasláno k vám.
Podle rozhodnutí Evropského
soudního dvora C-511/08 je
však tento postup v rozporu
se zákonem. Spotřebitel má
hradit jen náklady spojené
s vrácením zboží (nejčastěji
zasláním) zpět prodejci.
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Vzorový dopis
Odstoupení od kupní smlouvy
uzavřené přes internet
Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž
se strany osobně nesetkají. Uzavírají se tak zvaně na dálku,
například elektronickou cestou nebo v zásilkovém obchodě.
Ze zákona lze od distančních smluv odstoupit bez uvedení
důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
V případě, že prodávající nesplnil svou informační povinnost
a nepředal informace uvedené v zákoně, prodlužuje se lhůta
k odstoupení na 3 měsíce. Pokud v jejím průběhu dodavatel
informace doplní na zákonnou míru, končí tato lhůta a začíná běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

Jak vzor použít?
Odstoupení může kupující učinit vůči prodávajícímu v případě smluv uzavřených přes internet i elektronickou cestou.
Obecně platí, že úkon (odstoupení od smlouvy) zrušující původní úkon (uzavření kupní smlouvy) musí dodržet stejnou
formu. Prakticky je však lepší využít klasickou písemnou
formu, která je průkaznější (poštovní doklad o odeslání doporučeného dopisu, případně tzv. dodejka). Při odstoupení
od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit věc prodávajícímu.
Upozornění
Zákonné odstoupení nelze užít, jde-li o zboží upravené na žádost
spotřebitele a zboží, které se rychle kazí nebo opotřebuje, dále
audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel obal
(další viz občanský zákoník). Odstoupení musí dojít prodávajícímu v zákonné lhůtě, tj. do 14 dnů od převzetí zboží; nestačí ho tedy v poslední den lhůty odeslat poštou.
Obecná doporučení
Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu a vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro vás k uložení. Dopis je
žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě
osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.
V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii a originál si ponechat. Názvy příloh, vč.
jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
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i

Vzor nemůže nahradit
odbornou právní konzultaci.
Není-li si spotřebitel jist
ohledně svých práv a rizik při
jejich prosazování,
doporučujeme, aby oslovil
advokáta. Spotřebitelům
znalých svých práv však
může napomoci k jejich
účinnému prosazení.

Důležité zákony a dokumenty:
Občanský zákoník
(§ 53–54, § 48)
Judikát 3 Cdon 1213/96, IV.
ÚS 276/99, C 2029

Související vzory na
www.dtest.cz:
Odstoupení od kupní
smlouvy uzavřené při
předváděcí akci či
podomním prodeji

Odstoupení od kupní smlouvy
uzavřené přes internet
VZOR
moje jméno a příjmení
moje adresa
můj telefon a e-mail
jméno a příjmení dodavatele (či název ﬁrmy)
IČ společnosti
adresa společnosti
Praha, 1. června 2011
Odstoupení od kupní smlouvy
Vážení,
dne ................. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.megaultraelektro.cz
s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl televizor značky CoolTelka.
Tento televizor jsem převzal dne ................. Vzhledem k tomu, že televizor nenaplnil
má očekávání, rozhodla jsem se využít svého práva a v souladu se zněním
§ 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní
smlouvy tímto odstupuji.
Televizor vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň žádám o poukázání
kupní ceny ve výši 10 000 Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. .........................
nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)
přílohy:
kopie kupního dokladu

Komplexní servis
pro spotřebitele

5 důvodů,
proč si předplatit
dTest

S dTestem získáte jedinečné informace
o výrobcích. Testy ukazují, že dražší
výrobky nemusí být lepší než levnější
konkurence.

1. Peníze vložené
do předplatného se vám
mohou vrátit už během
jediného nákupu. S dTestem
efektivně nakoupíte
a ušetříte.

dTest poradí, když si nebudete vědět
rady. Právní rady získáte každý všední den
mezi 9. a 17. hodinou na telefonním čísle
299 149 009.
Chraňte se před nebezpečnými výrobky.
dTest informuje o nálezech nebezpečných
výrobků. Sledujte
www.nebezpecnevyrobky.cz.
Poznejte kvalitu na první pohled.
Kvalitu garantovanou objektivními
a nezávislými testy časopisu dTest můžete
poznat podle Značky kvality dTest.

2. Jako předplatitelé
získáváte zdarma přístup
do unikátní databáze tisíců
testů na www.dtest.cz.
3. Informujeme
předplatitele o nástrahách
trhu a bojujeme za
spotřebitelská práva.
4. Praktické dárky, které
dostávají naši předplatitelé,
usnadní život.
5. Příjmy z předplatného
jsou hlavním zdrojem
ﬁnancování našich testů
i ostatních aktivit.

Jak objednat dTest
I telefonicky na čísle
241 404 922
I elektronicky vyplněním
objednávky na www.dtest.cz

www.dtest.cz

