9
ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 9. května 2022 | CENA: 10 Kč

2

1. máj v Bayreuthu

4

Porušení
požárních předpisů

5

Okamžitá
výpověď z bytu

Josef Středula opět v čele odborů

7

Jak vrátit peníze
z e-shopu

V Praze proběhl 29.-30. dubna VIII. Sjezd Českomoravské odborové konfederace, na kterém se volilo i nové vedení. Svůj
post obhájil Josef Středula. Ve vedení zůstávají i Radka Sokolová a Vít Samek. Na sjezd zavítali důležití hosté, např.
prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Miloš Vystrčil a Marian Jurečka, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí.

Kromě Josefa Středuly obhájili svoji pozici i Radka Sokolová a Vít Samek

V tajné volbě získal Josef Středula
153 hlasů z celkových 173 hlasů. Radka
Sokolová dostala důvěru od 152 delegátů, Vít Samek 156 ze 171 hlasů. „Být
zvolen potřetí se stejným týmem je i pro
ČMKOS mimořádné. Je to výraz obrovské důvěry. Jaké budou následující čtyři
roky, neví naštěstí nikdo, ale budeme
dělat vše pro to, aby to pro zaměstnance a jejich rodiny byly roky úspěšné,“
řekl znovuzvolený předseda a doplnil
priority pro čtyřleté období – mít skvělý tým, sejít se s vládou a řešit akutní
problémy. „Pro ČR chceme, abychom

FOTO: ČMKOS

byli zemí bohatou, kde se lidé cítí dobře, abychom byli zemí budoucnosti, ne
zemí minulosti. Pokud chceme mít vysoké mzdy, musíme mít vysoce hodnocené práce, pak k nám budou chodit lidé
z Německa, Rakouska a Velké Británie,“
uzavřel Středula. Ve své zahajovací řeči
Josef Středula apeloval na vládu ohledně zvýšení minimální mzdy. Kvůli vysoké
inflaci žádá její navýšení od července na
18 200 Kč. Nejnižší výdělek by se podle
něj měl zvednout o 2 000 Kč.
Marian Jurečka Středulovi diskuzi přislíbil: „Za naši vládu říkám ano, počítáme

s tím, že v příštím týdnu najdeme termín, abychom si v klidu sedli a začali
řešit minimální mzdu. Chceme také řešit
rovnost platů žen a mužů.“ Závěrem
poděkoval také Josefu Středulovi za jeho
věcné a konstruktivní debaty na tripartitách. Práci odborářů podpořil Miloš
Vystrčil. Předseda Senátu Parlamentu
ČR ocenil argumenty Josefa Středuly
k sociálnímu smíru. Vyzdvihl přístup
konfederace k válce na Ukrajině, kde
je situace podle něj naprosto strašlivá.
„Všichni bychom měli táhnout za jeden
provaz, abychom byli společně silnější,“
dodal na závěr Vystrčil. Českým odborářům se daří. Od 1. července 2017 do
30. června 2021 vznikla celá řada organizací. „Vzniklo 239 nových odborových organizací a do odborů vstoupilo
54 578 nových členů, za poslední rok to
bylo 10 550,“ upřesnil Středula.
Podle něj k úspěchům odborů minulých
let patří např. zrušení karenční doby,
prosazení kurzarbeitu, zařazení poškození bederní páteře mezi nemoci z povolání či vyšší výdělky ve firmách s kolektivním vyjednáváním. 

(kad)

Setkání mladých kováků Jihomoravského kraje
Ve dnech 19. a 20. dubna 2022 se uskutečnil 12. ročník Setkání mladých kováků z Jižní Moravy. Setkání se podařilo uskutečnit po dlouhé odmlce zaviněné Covid-19 (naposledy proběhlo v roce 2019). Oproti minulým ročníkům se celá akce
odehrála v areálu Prudká, kde jsme našli dobré podmínky pro porovnávání vědomostních a sportovních dovedností.
Celé akce se zúčastnilo 26 mladých
odborářů OS KOVO. Akci pořádala
ZO OS KOVO Commscope v čele s Michaelem Klossem za pomoci předsedy
ZO OS KOVO SEM Drásov Františka Urbánka a také s velkým přispěním a podporou RP Brno. Jako hosté
se setkání zúčastnili místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek, vedoucí RP
Brno Jiří Grim, zmocněnec OS KOVO
za JMK Václav Potužník, členové Rady
OS KOVO za JMK Valer Mikolaj a Karel


pokračování na str. 2

Letošní setkání mladých kováků se uskutečnilo v rekreačním areálu Prudká.


FOTO: Tomáš Valášek
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dokončení ze str. 1

Kleveta, dále pak nový člen RP Brno za
oblast BOZP Jiří Břinek. Letos se přihlásily tyto týmy ze ZO: Commscope, SEM
Drásov, Minerva Boskovice, VAG Hodonín, ZKL Brno a IG Watteeuw. Opět se
soutěžilo o Putovní pohár Jaromíra
Endlichera, bývalého místopředsedy
OS KOVO.
Sportovní disciplíny během prvního
dne narušoval déšť, ale odhodlání soutěžících porvat se o co nejlepší výsledek nikterak nenarušil. Soutěžilo se
v těchto týmových disciplínách: Nohejbal, Volejbal, Orienťák a Plichta (kvíz ze
ZP a BOZP). Dále se soutěžilo v disciplínách pro jednotlivce: Hod holínkou, Hod
na koš, Střelba za vzduchovky a nově
Střelba na fotbalovou bránu. Vzhledem
k narušení programu deštěm se některé
disciplíny dohrávaly ve středu po snídani. Po večeři proběhla diskuse, kterou
moderovali Jiří Grim a Tomáš Valášek
a byla cílena na mladé odboráře. Moderátoři se postupně dozvídali, proč účastníci vstoupili do odborů a co je k tomu
vedlo, co je na odborech dobré a co je
potřeba změnit. Druhý den se dohrávaly
týmové disciplíny a bojovalo se o první místo, které nakonec na svoji stranu

strhl tým ze SEM Drásov, a tím pádem
získal putovní pohár.
Tímto bych chtěl vítězům pogratulovat
a popřát mnoho dalších úspěchů. Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří přijeli na Setkání mladých kováků z JMK,
soutěžili ze všech sil a prohloubili si
znalosti ze ZP, BOZP a života OS KOVO.

Vítězné družstvo ze ZO OS KOVO SEM Drásov


Dále chci poděkovat RP Brno, bez kterého bychom nemohli akci uskutečnit. V
poslední řadě bych všechny opět pozval
na další ročník příští rok a doufám, že se
sejdeme ve stejném ne-li větším počtu
mladých odborářů OS KOVO z Jižní
František Urbánek
Moravy.

člen RADY OS KOVO za JMK

FOTO: ZO OS KOVO SEM Drásov

1. máj v Bayreuthu
Po dvou letech pandemie COVID-19
uspořádala německá odborová konfederace DGB prvomájový průvod
bavorským městem Bayreuth pod heslem „Gemeinsam Zukunft gestalten“

(Společně utvářejme budoucnost), kterého se zúčastnilo cca 150 občanů města včetně pěti zástupců OS KOVO z řad
centrály a mladých kováků. Po deváté
hodině ranní se účastníci průvodu sešli

Pochod se konal kvůli koronavirové pandemii po dvou letech


FOTO: Tomáš Valášek

před domem odborových svazů, kde
si vyslechli organizační pokyny. Poté
vystoupil se svým projevem v němčině Tomáš Valášek (místopředseda
OS KOVO).
Následoval průvod městem za dohlížení
místní policie, který měřil cca 1,5 km.
Průvod přišel až na „Neptunovo náměstí“, kde ve svých projevech pokračovali zástupci města, mladých odborářů
a německého parlamentu. Hlavní projev měl Stefan Winnerlein, který zmínil
nejen problémy s válečným konfliktem
na Ukrajině, ale i s důchody, minimální mzdou či kolektivním vyjednáváním
v době COVID-19. Zvláště rezonovala
informace o myšlence německého parlamentu schválit obrovské výdaje na
nové zbrojení německého bundeswehru
ve výši 100 mld. EUR.
Oslavy 1. máje organizovala místní buňka DGB a na místě byl i Petr Arnican
(vedoucí přeshraničních vztahů DGB),
moderovali je Frank Bodenschatz a Lars
Burzer. Na závěr Martin Franke odstartoval oslavy 1. máje písní „Brüder, zur
Sonne, zur Freiheit“.
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Okénko do regionu | Martin Sýkora, vedoucí RP OS KOVO Ostrava

Okénko z Moravskoslezského kraje
Co se za uplynulý rok v našem rázovitém kraji všechno událo? V rámci Krajského sdružení OS KOVO
Moravskoslezského kraje došlo k výměně dvou zmocněnců KS OS KOVO. Kolegu Luďka Lúčana nahradil Petr Slanina a Martina Štefka zase Petr Lichnovský. Oba se tak společně s třetím zmocněncem
KS OS KOVO MSK Marcelem Pieleszem stali členy předsednictva OS KOVO.
Došlo i na pár změn
ve volebních obvodech. Kolegu Františka Rejdu nahradil
Radim Pajurek ve VO
Frýdek-Místek a Zdeněk Drozdek vystřídal Petra Lichnovského ve VO Opava.
Volební obvody se v našem regionu
scházejí až na některé výjimky pravidelně, máme jich celkem 14. Pokud
jsme na tato setkání přizváni z RP
Ostrava, účastní se ho s vedoucím RP
i specialista BOZP, který účastníky informuje o novinkách v této oblasti. Rada
KS OS KOVO MSK se schází průběžně třikrát za rok. Začátkem letošního
roku jsme uspořádali zasedání členů Rad OS KOVO Moravy a vedoucích
RP Ostravy, Olomouce, Zlína a Brna.
Setkání se uskutečnilo na chatě Lačnov, kterou provozuje ZO Strojírny
a stavby Třinec. Funkcionáři zde debatovali nad aktuálními tématy, hlavně v oblasti blížícího se Sjezdu
OS KOVO. Předmětem diskusí byly
zejména návrhy úprav Stanov OS KOVO
a otázky ohledně kandidátů do Výkonného vedení OS KOVO. Závěrem proběhla diskuse na téma, jak se daří firmám
po koronavirové pandemii. Téma války
na Ukrajině a její vliv a dopady na firmy
a zaměstnance ještě v tuto dobu nebylo
aktuální. Jednání se jako host zúčastnil
i předseda ČMKOS Josef Středula.
Konference KS OS KOVO MSK proběhla
v Seminárním Centru Ostrava, opět jsme
se tedy podívali do nových prostor. Najít
totiž zasedací sál pro cca 100 osob není
tak jednoduché. Konference byla usnášeníschopná, jako hosté se jí zúčastnili
zástupci Výkonného vedení OS KOVO,
předseda Jaroslav Souček a místopředseda Pavel Komárek. Oba dva navštívili
naši konferenci jako nejvyšší funkcionáři OS KOVO naposledy, proto se s nimi
zmocněnci KS OS KOVO MSK rozloučili
předáním dárkových košů a poděkovali jim jménem Krajského sdružení
za práci odvedenou pro OS KOVO.
V další části konference zvolili zástupci
KS OS KOVO MSK delegáty a náhradníky
na VIII. Sjezd OS KOVO, vzali na vědomí
Zprávu o činnosti Krajského sdružení

a aktuální informace OS KOVO přednesené zástupci Výkonného vedení.
Regionální pracoviště v Ostravě zajišťuje servis organizačním jednotkám
KS OS KOVO MSK. Pořádáme školení
v oblasti BOZP, v oblasti hospodaření
i daní, dále pak školení na klíč pro jednotlivé základní organizace. Ve většině případů si pořadatelé akce předem
dohodnou témata s vedoucím RP Ostrava a specialisté RP Ostrava následně
v rámci své lektorské činnosti proškolí účastníky pořádané akce. V letošním
roce chystáme ve spolupráci s členkou
DaRK OS KOVO Karin Čorbovou školení
na téma Pravomoci a činnost DaRK ZO.
Měli jsme v plánu toto školení realizovat
již v minulém roce, ale koronavirová krize nám tyto plány zhatila. Velice oblíbené je i školení pro zveřejněné funkcionáře seskupení členů na téma základy
pracovního práva, ekonomiky a BOZP.
Toto školení pořádáme v rekreačním
středisku Retaso a účastní se ho i noví
funkcionáři ZO.
Mimo tyto činnosti působí zaměstnanci
RP Ostrava i jako funkcionáři v 18 seskupeních členů. Rád bych o této činnosti
řekl více. Seskupení členů je odborová
organizace působící u zaměstnavatele pod OS KOVO. Ve většině seskupení
v našem regionu probíhá sociální dialog mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací na standartní úrovni
v rámci platné legislativy ČR. Scházíme
se při vyjednávání kolektivních smluv,
projednávání, spolurozhodování, ale
i řešení provozních záležitostí nebo kontrol BOZP. I když se naše názory někdy
liší, vždy dojdeme k nějakému konsenzu, který vyhovuje oběma stranám. Najdou se však i zaměstnavatelé, kterým
je působení odborové organizace ve
firmě velkou přítěží. Doposud nepochopili právo občanů ČR svobodně se
sdružovat s jinými na ochranu svých
hospodářských a sociálních zájmů, což
je jako jedno ze základních práv člověka garantováno především v čl. 23 odst.
4, Všeobecné deklarace lidských práv,
a dále v čl. 27 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod.
Možná je to tím, že se jedná o za-

hraničního zaměstnavatele, o to je však
smutnější, že jim v tom sekunduje český management, a dokonce i externí
čeští právníci. V nedávno založeném
seskupení členů z Třinecka došlo jednání vedení společnosti tak daleko, že
zakládající členka odborové organizace
musela z důvodu nervového kolapsu
nastoupit na pracovní neschopnost.
Mezitím byla přeřazena na méně placenou pracovní pozici. Obdržela vytýkací
dopisy atd. To vše je schopen zaměstnavatel udělat, aby zamezil působení
odborové organizace ve firmě. Chování
této společnosti k zástupcům zaměstnanců pak vnáší špatné světlo i na jiné
zahraniční firmy, hlavně na ty, které
jsou jejich největším odběratelem v ČR
a na Slovensku. Ve spolupráci s právníky
RP OS KOVO tuto situaci řešíme.
Základní organizace se v rámci našeho
regionu aktivně zapojily do využívání
nového systému Trewis-ZO. V loňském
roce jsme pořádali dvě celodenní školení
ve spolupráci s IT specialisty pro uživatele tohoto nového systému. Můžeme
s radostí konstatovat, že si funkcionáři na nový systém zvykli a patřičně ho
využívají. Pokud tento článek čte funkcionář z našeho regionu, který ještě
nemá zmocnění k používání, může nás
kontaktovat a společně nastavíme jeho
přístup do systému i s proškolením.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
funkcionářům, hlavně těm v provozech na nejnižších úrovních odborové
struktury, za práci, kterou vykonávají
pro všechny zaměstnance. Jejich přístup k odborové práci je základním pilířem v získávání nových členů OS KOVO
a nenahradí je ani sebelepší náborová
kampaň. Taktéž chci poděkovat spolupracovníkům z RP Ostrava.

Odborový svaz KOVO rozšířil svou působnost
v letošním roce u zaměstnavatele DONGWON
CZ, s. r. o., prostřednictvím organizační jednotky
seskupení členů
FOTO: RP OS KOVO Ostrava
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Bydlení | JUDr.JitkaKocianová,poradkyněSdruženínájemníkůČR

Pokuta za porušení požárních předpisů
Výbor SVJ v zápisu schůze z 16. března 2022 píše, že případná pokuta za porušování požárních předpisů může dosáhnout až 500 000 Kč (zákon č. 133/1985 Sb.) a „tyto peníze bude výbor vymáhat po
vlastnících bytů, kteří jsou na daném patře, aniž by zjišťoval, čí věci jsou na chodbičce odloženy“. Dle
mého takovýto (případný) princip kolektivní viny odporuje principům české legislativy. Domnívám
se, že případnou pokutou může být potrestán buďto pouze konkrétní viník/škůdce, nebo naopak
může být pokuta rozpočítána mezi všechny vlastníky bytů (tedy nikoli selektivně jen mezi některé nevinné). Stanovy SVJ či Domovní řád žádné takové ustanovení neobsahují. Na každém patře
bytového domu se nacházejí tři byty, k nimž je přístup oddělen dveřmi z prostoru výtahu a schodiště. Dva z bytů se nacházejí hned u těchto spojovacích dveří, přičemž viník neoprávněně zabírající
společné prostory SVJ typicky bydlí v bytě na konci chodbičky, kterou používá jen on (plus jsou tam elektroměry).
Např. v mém konkrétním případě má soused v chodbičce botník od té doby, co jsem svůj byt v roce 2013 koupila.
Při běžném provozu věci v chodbičce nevadí, ale zároveň dle výboru SVJ porušují požární předpisy. Dle seznamu
výboru SVJ podobná situace v současné době existuje na přibližně 35 různých patrech bytového domu. Výbor SVJ v
minulosti informoval, že veškeré takovéto předměty odstraní, ale došlo pouze k odstranění předmětů bez majitele.
Stanovy SVJ říkají: „Vlastník jednotky není oprávněn umisťovat ve společných částech jakékoli předměty (na společných chodbách, popř. společných balkónech či lodžiích přístupných přímo ze společné chodby nebo ze společného schodiště). Pokud by tak učinil, je oprávněno společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných
částí odstranit a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené.“ I proto se domnívám, že, pokud výbor není
schopen s viníky a jejich předměty něco dělat (tedy konat v souladu se stanovami SVJ či na viníky podat žalobu),
nemůže převádět odpovědnost selektivně na jednotlivé členy SVJ, kteří mají jen tu smůlu, že s viníky sdílejí tedy
dané patro. Tím méně, že běžní majitelé bytů nemají žádné prostředky, jak s viníky nebo samotnými předměty
zákonně naložit (nemůžeme je vyhodit ani na jejich majitele apelovat z pozice jakékoli autority). Komu tedy výbor
SVJ může uložit zaplacení případné pokuty vyplývající z porušení požárních předpisů a na základě jakých zákonných norem? Otázku, zda SVJ plní roli řádného hospodáře v otázce předejití případné pokutě, ponechávám stranou.
N. G., Vamberk
Dotaz je perfektně napsán a v podstatě
jste si vše vyhodnotila sama, a to velmi
správně.
Plně souhlasím, zápis výboru SVJ týkající se požární bezpečnosti ve společných prostorách bytového domu, tj.
že na únikových cestách nesmí být
nic umístěno, hydrant a hasicí přístroje musejí být bezpečně přístupné, je
v části vymáhání škody v rozporu se stanovami SVJ a s občanským zákoníkem.
Občanský zákoník jednak řeší otázku
náhrady škody, kdy musí být splněna
obecně platná zásada – princip – vznik
škody – kdo za ni odpovídá. Zkoumá se
tzv. příčinná souvislost mezi porušením
právní povinnosti a vznikem škody. Příčinná souvislost je zpravidla dána tehdy,
jestliže by bez porušení právní povinnosti škoda nenastala. Nezbytným
předpokladem vzniku odpovědnosti za
škodu je tedy, aby mezi protiprávním
jednáním anebo škodní událostí na
straně jedné a škodou na straně druhé
existoval vztah příčiny a následku.
Výbor SVJ by měl po každé kontrole
požárního dozoru nebo i preventivně
písemně vyzvat všechny vlastníky, aby
věci odstranili do určitého termínu, pak
budou věci odstraněny na jejich náklady (když se neví, čí jsou věci, jdou peníze
ze společného). Výbor by si měl dát tu

práci a měl by vlastníky obejít, zazvonit
a ptát se, čí jsou to věci. Je to dost obtížné, jestli je vás ve společenství vlastníků
hodně.
Vaše stanovy: „Vlastník jednotky není
oprávněn umisťovat ve společných částech jakékoli předměty (na společných
chodbách, popř. společných balkónech
či lodžiích přístupných přímo ze společné chodby nebo ze společného schodiště). Pokud by tak učinil, je oprávněno
společenství po předchozí výzvě takové
předměty ze společných částí odstranit
a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené.“
Lze to vnímat, že si výbor ulehčuje práci, že kolektivní vina neexistuje apod.
Jenže ve společenství vlastníků to nejde
jinak, než že řešíte věci společně. Pokud
by SVJ skutečně dostalo pokutu, bude ji
muset uhradit. V první fázi ji uhradí ze
společných peněz a pak se může pokusit vymáhat škodu po konkrétních vlastnících. Je to obdoba neplatičů ve společenství vlastníků.
Další věcí je, že pokud by pokuta přišla
a byla skutečně ve výši 500 000 Kč, pak
by rozhodně muselo náhradu škody
řešit shromáždění vlastníků, alespoň
si myslím, že vaše stanovy nepřipouštějí, aby o takto vysoké částce rozhodl
samotný výbor. Shromáždění by pak

mělo zkoumat nejen jednotlivé „viníky“
z řad vlastníků, ale i to, jak ve věci postupoval výbor SVJ coby statutární orgán
(odpovědnost může jít až do výše hodnoty majetku jednotlivých členů statutárního orgánu). Samozřejmě je ale toto
dokazování velmi složité, proto se tyto
záležitosti řeší tak, jak je uvedeno shora.
Kdybych byla na vašem místě, napsala
bych výboru SVJ dopis, že jej vyzýváte,
aby v dané věci postupoval dle vašich
stanov. Zároveň uveďte, že touto cestou výboru sdělujete, že na chodbě nic
nemáte, tudíž nejste za případnou škodu způsobenou SVJ zodpovědná. Pokud
chcete, uveďte vlastníky věcí na chodbě.
Dodávám ještě, že by mělo být v zájmu
všech vlastníků vašeho společenství,
aby dodržovali požární předpisy. To,
že mají být únikové cesty volné, není
výmysl, ale lety ověřená smutná praxe
požárníků.
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Je počet plných mocí pro člena SVJ omezen?
Jsme společenství vlastníků s 24 bytovými jednotkami. Hlasování a počítání hlasů na shromáždění je nám jasné, ale
nelíbí se nám, že někteří z vlastníků na základě plné moci zastupují i třeba osm vlastníků, členů SVJ. Je toto právním
předpisem omezeno?
K. L., Nová Ves
Právní úpravu smluvního zastoupení (zastoupení na základě plné
moci) obsahuje zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
Občanský zákoník žádná specifika
zastoupení vlastníků na shromáždění neuvádí. Vlastník jednotky má
právo se rozhodnout, že chce pro
své zastoupení a hlasování na
shromáždění zmocnit jinou osobu,
nemusí se tedy ani jednat o člena
SVJ. Jedinou podmínkou je, aby zmoc-

něncem byla způsobilá fyzická osoba.
Rozumím ale vašemu dotazu. Trápí vás, že se jednání shromáždění
zúčastní v podstatě jen někteří členové a že takovéto rozhodování je
„zvláštní“. Z praxe jsou známy případy, že dokonce všichni členové
SVJ udělí plné moci předsedovi SVJ,
který pak rozhoduje „právem jednoho muže“. Bohužel si ale musejí být
členové SVJ vědomi toho, že takovéto jejich jednání a postoj vůči SVJ má

mnohdy nezvratitelné dopady na ně
samotné a hlavně na jejich vlastnická
práva k jednotce.
Je také pravdou, že některá SVJ ve
svých stanovách omezí počet plných
mocí např. na pět. Takto si SVJ své stanovy odsouhlasí. Jak by na takovéto
stanovy nahlížel soud, kdyby je některý z členů napadl u soudu, se můžeme
jen domýšlet. Znovu však opakuji, že
právní předpisy počet plných mocí
pro člena SVJ nijak neomezují.
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Také okamžitá výpověď má svá pravidla
Bydlíme s manželkou v nájmu už 30 let. Bytový dům již několikrát změnil majitele. Ten poslední ale zřejmě nechce
žádné nájemníky. Poslal nám všem dopis, že máme okamžitou výpověď z bytu, ať se do měsíce vystěhujeme. V dopise není žádné zdůvodnění, žádné poučení, co můžeme dělat. Dodávám, že jsme nikdy nebyli neplatiči, nenarušovali
soužití v domě a s majiteli neměli nikdy žádné konﬂikty. Jak se máme nyní zachovat?
K. P., Pardubice
Podle toho, co v dotaze uvádíte, je zřejmé, že zde není dán důvod k okamžitému ukončení nájmu bytu. Pronajímatel
se jedině s vámi na ukončení nájmu
může dohodnout nebo by musel mít
zákonný výpovědní důvod. Pronajímatel zjevně zkouší, co vydržíte a kam
až může zajít. Pokud písemnost nemá
náležitosti výpovědi, chybí výpovědní
důvod, odůvodnění, poučení, nepředcházela výzva k odstranění nedostatků,
pak se k takovéto výpovědi nepřihlíží, tj.
jako byste žádnou nedostali. Stěhovat
se nemusíte, uvidíte, jak se pronajímatel zachová.
Obecně lze uvést, že okamžitá výpověď
z nájmu bytu je výpovědí se sankčním
charakterem. Používá se v případě,
že nájemce porušuje své povinnosti
zvlášť závažným způsobem. Pak má
pronajímatel právo vypovědět nájem
bez výpovědní doby a požadovat, aby
mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do
jednoho měsíce od skončení nájmu.
Nájemce porušuje svou povinnost
zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na
služby za dobu alespoň tří měsíců,
poškozuje-li byt nebo dům závažným

nebo nenapravitelným způsobem,
způsobuje-li jinak závažné škody nebo
obtíže pronajímateli nebo osobám,
které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo
k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi,

v čem spatřuje zvlášť závažné porušení
nájemcovy povinnosti, nebo nevyzveli před doručením výpovědi nájemce,
aby v přiměřené době odstranil své
závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se
nepřihlíží.
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Převod družstevního podílu a daň z příjmů
Jménem představenstva bytového družstva a kvůli informovanosti členů družstva bychom si rádi
objasnili následující situaci. Člen družstva, na kterého přešel družstevní podíl dědictvím, byt dále
přenechával asi čtyři roky do podnájmu. V lednu nájemce převedl družstevní podíl na podnájemce,
který v bytě bydlel s naším souhlasem. Navíc podnájemce v bytě provedl dosti nákladnou rekonstrukci. Již tři měsíce po převodu družstevního podílu byl tento převeden na další osobu. Má tento
poslední převodce povinnost platit z částky za převod družstevního podílu nějakou daň, když byl
členem družstva prakticky jen dva měsíce, a to v době, kdy byt užíval jako podnájemce a provedl na
své náklady rozsáhlou rekonstrukci? A jakými předpisy se takové převody řídí? Nás jako družstvo
by to sice nemuselo zajímat, ale předpokládáme, že možná bude po nás převodce chtít nějaký druh
potvrzení. Jsme družstvo v jednom domě s počtem 80 bytů a celou správu si provádíme sami, v podstatě se všichni
známe a členové se na nás s důvěrou obracejí při řešení svých problémů.
K. Č., Prachatice
Bytová družstva, tj. práva a povinnosti členů, fungování bytových
družstev, upravuje zákon č. 90 /2012
Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, v platném znění (zákon
o obchodních korporacích – „ZOK“)
a otázky nájmu družstevního bytu
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„OZ“).
Poukazujete na to, že podnájemce byt
(družstevní podíl) nájemci zhodnotil, tj. provedl rozsáhlou rekonstrukci.
Zhodnocení bytu bylo jistě při převodu
družstevního podílu mezi převodcem
a nabyvatelem zohledněno v ceně za
převod družstevního podílu, tak se to
běžně dělá. Když byl družstevní podíl
převeden na další osobu, bylo věcí
smluvních stran (převodce a nabyvatele) dohody o převodu družstevního

podílu, jakou cenu si za převod družstevního podílu dohodly.
Při převodu družstevního podílu je
obvykle družstvo žádáno o vydání
potvrzení ohledně případných nedoplatků či dluhů spojených s užíváním
družstevního bytu právem nájmu. Také
je dobré pro nabyvatele vědět, zda je
převodce skutečně členem družstva, že
vůči němu není vedeno řízení o vyloučení z družstva, jak je to s anuitou, jaké
náklady jsou hrazeny za užívání a bydlení v převáděném družstevním bytu.
Ptáte-li se na to, zda je převodce družstevního podílu povinen platit daň z příjmů, pak odpověď naleznete v zákoně
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
v platném znění (dále jen „ZDP“).
Příjem z převodu družstevního podílu
se považuje dle § 10 odst. 1 písm. c) ZDP
za ostatní příjem.

Osvobození od daně z příjmů při převodu družstevního podílu upravuje § 4
odst. 1 písm. s) ZDP.
Příjem z převodu družstevního podílu
je osvobozen, přesahuje-li doba mezi
nabytím a převodem podílu (družstevního bytu) pět let. Další podrobnosti
stanoví ZDP.
Je-li doba mezi nabytím a převodem
podílu kratší než pět let, je příjem osvobozen pouze v případě, že je tento příjem použit na vlastní bytovou potřebu
a v souvislosti s převodem došlo ke
zrušení nájemní smlouvy. Co je bytová
potřeba a jak se osvobozená částka příjmu v tomto případě počítá, co je dílčím
základem daně z příjmů, opět upravuje
ZDP.
Je-li třeba podat daňového přiznání, je
dobré si je nechat vypracovat odborníkem (účetní, daňový poradce).
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Krátkodobý nájem bytu je ubytovna
Přivydělávám si tím, že svůj pražský byt dávám do nájmu turistům přes platformu Airbnb. Slyšel jsem, že je s tímto
krátkodobým nájmem nějaký problém. Jaký?
J. M., Plzeň
O krátkodobém nájmu rozhodoval
v červnu 2021 Městský soud v Praze
a posoudil krátkodobý nájem jako
ubytovací službu. Takto na věc nahlíží
i Finanční správa ČR, která z hlediska
daňového posuzuje krátkodobý nájem
jako podnikatelskou činnost v ubytovacích službách. Stavební úřad pak již
v několika případech udělil pokutu
z důvodu toho, že pronajímaný prostor
byl zkolaudován jako byt, nikoli jako ubytovna. Pokutu stavební úřad odůvodnil
mimo jiné tím, že zdůraznil zejména speciální podmínky, které musí ubytovací

zařízení splňovat, například z hlediska
předpisů o požární bezpečnosti.
Dále je nutné dodat, že v bytovém domě
tyto krátkodobé nájmy narušují poklidné bydlení ostatním vlastníkům bytů.
Magistrát hl. m. Prahy proto dokonce
zřídil poradnu pro tyto nespokojené
vlastníky. V poradně dostanou návod,
jak podat podnět stavebnímu úřadu
k prošetření toho, k jakému účelu byl
prostor zkolaudován.
Problémy s krátkodobým nájmem bytu
jsem uvedla pouze ve stručnosti. V konkrétním případě je na místě uvést věci

do souladu s právními předpisy a celý
postup konzultovat a řešit s příslušnými úřady.
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Vrácení peněz z e-shopu
Mám šanci získat zpět peníze z internetového obchodu? Objednal jsem si zboží a obchod požadoval
platbu předem. Zaplatil jsem před měsícem. Zboží nedošlo. Peníze mi na účet nevrátili. Má snaha
kontaktovat tento obchod také nevyšla. Mobil neberou a na e-maily nereagují.
J. K., Vyškov
V naší právní úpravě
najdete možnosti, jak
dostat zaslané peníze zpět. Nepodaří se
to však vždy. Velkým
problémem jsou podvodné e-shopy.
O ten se ve vašem případě může jednat. Pokud objednáváte z e-shopu, který neznáte, vždy doporučuju podívat
se na internet. Do vyhledávače zadejte
název e-shopu a vyhledejte recenze
jiných zákazníků. Vhodné je se zaměřit
i na stránky „podvodné e-shopy“ či na
diskuze.
Záleží i na tom, jak jste platil. Předpokládám, že platba proběhla online platbou
nebo bankovním převodem. Také záleží
na tom, zda šlo o český či zahraniční
e-shop. Je-li můj předpoklad správný
a vy jste zaplatil bankovním převodem
nebo online platbou, máte následující
možnosti:
Pokud šlo o online platbu, doporučuji
spojit se s bankou a konzultovat možnost stáhnutí zaplacených peněz z účtu,
na který jste platbu posílal, zpět na váš
účet. Banka však nemá povinnost vám
vyhovět. Je to jen na ní a o využití této
možnosti rozhoduje každá konkrétní
banka. Proto máte na svých bedrech
tzv. důkazní břemeno. Musíte doložit co
nejvíce důkazů o tom, že jste zboží, které
jste si objednal, opravdu neobdržel, protože prodejce zboží vůbec neodeslal.
Většinou v těchto případech pomůže
komunikace, která mezi vámi jako spotřebitelem-objednatelem a prodejcem
-obchodem proběhla. Při objednávce na
dálku jde o komunikaci prostřednictvím
e-mailové komunikace. Z ní pak je možno zjistit skutečnost, že e-shop zboží
neodeslal a na urgence nereaguje.
POZOR! Pokud jste zaplatil převodem
z účtu, pak této služby nemůžete využít!
V takovém případě se můžete obrátit na
Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI).
Na jejích stránkách najdete informace
o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu, tzv. ADR. Jedná se však pouze
o možnost založenou na dobrovolném
plnění povinnosti obou stran – prodejce i spotřebitele. Mělo by se tak stát
na základě objasnění právní úpravy
a vysvětlení případných chyb.

Pokud se rozhodnete tuto možnost
využít, je třeba vyplnit formulář na
internetu. Jiným způsobem podnět
nepodávejte! Tuto možnost můžete
využít v termínu do jednoho roku. A to
pokud jste zaplatil předem, jak uvádíte
ve svém dotazu. Tento termín se počítá ode dne, kdy jste prokazatelně začal
situaci s obchodníkem řešit. Pokud jste
tak písemně neučil, udělejte to urychleně, a to nejlépe e-mailem nebo SMS.
Tedy způsobem, který prokážete, tzv.
dokladovatelnou komunikací. Telefonáty tomuto požadavku nevyhovují, pokud
nejsou dobře a slyšitelně natočené.
Odešlete-li žádost řádně pomocí formuláře, pak je ČOI povinna se stížnosti
zabývat a konat dle ustanovení zákona
o ochraně spotřebitele. Musí kontaktovat e-shop, a to nejpozději do 15 dní od
obdržení žádosti. E-shop bude vyzván,
aby se vyjádřil, zda se stane účastníkem tohoto řízení atd. Pak má právo se
k případu vyjadřovat, ale má i povinnost

s ČOI plně spolupracovat. Nespolupráce
dává ČOI možnost udělení pokuty až do
výše jednoho miliónu korun.
Prodejce je vhodné před tímto postupem upozornit výzvou na splnění dodávky zboží či vrácení peněz. Dáte mu tak
šanci, aby případně svůj postup přehodnotil a vše uvedl na pravou míru. Upozorněte ho na využití všech prostředků,
které vám zákon dává.
Pokud budete neúspěšný, může pak ve
věci rozhodnout pouze soud! Jeho rozhodnutí je závazné pro všechny, jichž se
rozhodnutí týká.
Jde-li o e-shop evropský, najdete informace na webové adrese Evropské komise.
Pokud jste narazil na podvodný e-shop,
je situace pro vás velmi nepříznivá, protože tito podvodníci bývají velmi akční
– ruší svoje telefony, účty, weby i adresy a zakládají nové, jen aby za své činy
nemohli být voláni k odpovědnosti.
V tom případě je možné se obrátit na
PČR.
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Není vejce jako vejce
V televizi jsem několikrát zaslechla, že v obchodě se vajíčka od sebe liší. Nestačila jsem zareagovat
a zapsat si informace, které uváděla redaktorka. Co je důležité kontrolovat, abych koupila ta pokud
možno nejkvalitnější vajíčka?

L. O., Brno
Máte pravdu, není
vejce jako vejce. Většinou
nevěnujeme
značení na obalu či na
vejcích žádnou pozornost. Přesto zde najdeme důležité informace. Pokud víme, co značení znamená,
máme vyhráno.
Když otevřeme obal, v němž jsou vajíčka uložena, uvidíme na skořápce vajíček
čísla a písmena. Co znamenají?
•
Druh chovu, číslo může být 0 až
3. Číslo 0 označuje původ v ekologickém zemědělství, číslo 1 slepice z výběhu, číslo 2 chov v hale, tj.
podestýlkový, číslo 3 značí klecový
chov.
•
Zemi původu chovu, na tuzemských je uvedeno „CZ“.
•
Poslední čtyřčíslí je kód výrobce.
Co lze zjistit z obalu vajec? Zde najdete slovní popis:
•
•
•

druh chovu – eko až klec
počet vajec v balení
velikost vajec = kolik má vejce vážit
– písmeno S označuje vejce s vahou
do 53 g, M 53 až 63 g, L 63 až 73 g
a XL nad 73 g
Na obalu najdeme i datum minimální
trvanlivosti, ta je 28 dní po snůšce.



POZOR! V prodeji mohou být pouze
vajíčka, která před sebou mají ještě
minimálně sedm dní do konce minimální
trvanlivosti. To platí i pro vajíčka v akci!
Na obalu by měla být uvedena i teplota skladování. Nejlépe je skladovat vejce mezi 2 až 5 °C a hlavně je nevystavovat změnám teplot. Nedávat je tedy
do dvířek lednice! I když výrobci lednic
vytrvale právě na dvířkách lednice tvoří
prostor pro jejich uskladnění. Nejlépe se
uchovají vzadu uprostřed lednice.
Pozor! Nedávejte vejce do lednice
v papírových či umělohmotných obalech
z obchodu, bývají značně znečištěné,
i když toto znečištění není okem viditelné. Kontaminovaný obal co nejdříve
vyhoďte a použijte svůj vlastní desinfi-
kovaný.
Vejce, která nebyla v chladu – farmářská,
domácí, ukládejte do chladné místnosti
cca 2 až °C. Vejce zchlazená a ponechaná
v teple mohou zplesnivět.
Vejce překontrolujte a vyřaďte prasklá
nebo znečištěná, abyste neriskovali kontaminaci ostatních potravin uložených
v lednici. Vajíčka neumýváme (mají přirozenou ochrannou vrstvu) a klademe je
špičkou dolů (aby byla vzduchová bublina nahoře).
Pokud máte podezření, že vajíčko není
čerstvé, ponořte ho do sklenice s vo-
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dou. Zůstane-li na dně, je v pořádku,
bude-li plavat, může být zkažené. Takové vejce je lépe vyklepnout do hrnečku
a přičichnout si – dle zápachu poznáme
ta zkažená.
Pokud se vám uvařené vejce zapletlo
mezi neuvařená, roztočte je. Uvařené
se točí pomaleji.
Které vejce je skutečně bio?
V současné době je možné pořídit vejce z
různých typů chovů. Jde o chovy klecové,
které se na vejcích označují předčíslím 3.
Plocha na jednu nosnici je minimálně
750 cm2, z toho 600 cm2 je využitelných, v kleci musí být hnízdo, prostor
pro podestýlku k hrabání a popelení.
Od roku 2027 bude tento chov slepic
v České republice zakázaný, protože se
prokázalo, že slepice tímto chovem trpí.
Pokud najdete na vajíčku dvojku, pak
jde o chov v halách, a to buď na podlaze,
nebo ve voliérách. Evropská unie dovoluje maximálně devět nosnic na 1 m2
užitečné plochy. Vajíčka slepic, kterým
je umožněn volný výběh, se označují
jedničkou. Tady jsou k dispozici 4 m2 pro
jednu slepici, přístup ven mají slepice
během dne neomezený. Vejce z ekologického chovu se označují nulou. Slepice mají volný přístup ven, jejich krmení
musí pocházet z ekologicky vypěstovaného obilí.
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Chřestová sezóna je tady!
Chřest je poněkud neprávem opomíjená zelenina, kterou si může vychutnat i zavilý milovník masa. Má jemnou chuť,
není třeba ho příliš složitě upravovat a právě nyní si můžete dopřát ten nejlepší – český.
Chřestové rizoto



U nás se chřest pěstuje hlavně v Hostíně
u Vojkovic, kde se pořádají také věhlasné Chřestové slavnosti, na kterých si
můžete nejenom nakoupit výborný bílý
a zelený chřest, ale také ochutnat dobroty z něj připravené. Pěstování chřestu
bylo za dob minulých zatíženo ideologií, chřest získal nálepku pokrmu jen
pro bohaté a jeho pěstování bylo zcela
ukončeno. Po roce 1989 se naštěstí na
několika místech jeho pěstování obnovilo a my si můžeme tuto pochoutku
dopřát z místních zdrojů. Je to určitě
dobře, chřest nejen že báječně chutná,
ale je také plný živin. V první řadě se jedná o skutečně nízkokalorickou pochoutku, je totiž plný vody a na 100 g má jen
18 kcal. Dále obsahuje vitamíny B1, B2
a kyselinu listovou, minerální látky jako
draslík, vápník a hořčík. Zelený a bílý
chřest, které u nás dostanete, nejsou
dvě různé odrůdy, ale liší se podle způsobu pěstování. Zatímco bílý chřest se
pěstuje pod kopečky hlíny bez přístupu
slunce, výhonky zeleného chřestu vyrůstají nad zemí. Právě slunce způsobuje
zelenou barvu.
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prodává bílý i zelený chřest, výjimečně
také speciální fialový chřest, který se ale
dováží ze zahraničí.
Stačí blanšírovat
Jak chřest připravovat? Chřestu nesluší
dlouhá příprava, většinou se připravuje
tzv. blanšírováním, tedy rychlým ovařením ve vodě. Chřest tak, jak ho koupíte,
nepoužíváte celý. Jeho spodní části jsou
dřevnaté a nechutnaly by vám, proto je
třeba spodní čtvrtinu (nebo více, podle kvality chřestu) odlomit. Typickým
zvukem je lupnutí. Zatímco bílý chřest
je třeba před vařením oloupat, zelený
chřest loupat nemusíte. Chřest oloupete
nejlépe za použití škrabky na brambory,
vynechte špičku chřestu. Ze zakoupeného chřestu vám zbude hodně odpadu, což je ale normální. Oblanšírovaný
chřest lze jíst pouze politý rozpuštěným
máslem a půjde o pochoutku. Pokud
přidáte ještě nové brambory, získáte
velmi lahodné jídlo. Co dalšího si můžete
z chřestu připravit?

Na chřestové rizoto využijete zelený
chřest. Dále potřebujete rýži arborio,
která je určená na přípravu italského
rizota, bílé víno, vývar, parmezán, olivový olej a cibuli šalotku. Na oleji zpěňte
najemno nakrájenou šalotku a přidejte
rýži, kterou zlehka opražte. Přidejte trochu bílého vína a opět míchejte. Počítejte s tím, že u pravého rizota je třeba stát
a že nejde o pokrm, který se připraví
sám. Míchat a dávat pozor, aby se nic
nespálilo, je třeba skutečně neustále.
Přidávejte střídavě bílé víno a vývar, vždy
tolik, aby tekutinu rýže nasála, poté hned
přilijte další. Zhruba po osmi minutách
přidejte na kolečka nakrájený chřest
a chvíli povařte. Rýže nemá být rozvařená, ale uvařená na „skus“, pokrm má
dosáhnout krémové konzistence. Nakonec přidejte trochu másla a nastrouhaný
parmezán. Dochuťte solí podle toho, jak
byl slaný vývar. Rizoto lze podávat samotné nebo jako přílohu k různým masům.
Chřestová polévka
Jde patrně o nejčastější jídlo, které se
u nás z chřestu připravuje. Přípravu
poměrně nenáročného pokrmu zvládne
skutečně každý. Připravovat ji můžete
jak z bílého, tak ze zeleného chřestu.
Potřebujete chřest, vývar, jarní cibulku,
máslo, smetanu a muškátový oříšek na
dochucení. Povařte vývar, vsypte do něj
chřest nakrájený na kolečka a cibulku.
Chvíli povařte a rozmixujte ponorným
mixérem. Přidejte smetanu, sůl, pepř,
muškátový oříšek a trochu másla. Rozmíchejte a již nevařte.

Michaela Kadlecová

Chřestová sezóna
Pro chřest je typické období května
a června, kdy se jistě vyplatí si ho pořádně užít. V běžných supermarketech
bohužel nakoupíte pouze zahraniční
chřest, který nedosahuje kvality chřestu
našeho. Navíc pro chřest platí, že čím
dříve ho spotřebujete od utrhnutí, tím
lépe. Proto vám doporučujeme vydat
se na výpravu za chřestem třeba na
farmářské trhy, případně přímo za farmářem, který nabízí svou úrodu. Právě
ve zmíněném Hostíně lze nakupovat
během sezóny každý den. Běžně se
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Jak na Windows
Každému se alespoň jednou za život stalo, že najednou jeho počítač nedokázal nastartovat. Abychom
se vyvarovali těmto situacím, vysvětlíme si na několika možných variantách, jak zachránit start
našich Windows.
Reinstalace
V zásadě existují dva
způsoby, jak řešit
situaci, kdy systém
Windows 10 odmítá nastartovat: oprava
formou reinstalace nebo start prostřednictvím startovacího opravného média.
Zatímco v prvním případě jde o opravu formou procesu instalace systému
(s možností zachovat stávající programy i uživatelská data), ve druhém jde
„pouze“ o nastartování počítače ze speciálního spouštěcího disku, za to však
s možností procházet vše, co je uloženo
na jeho discích. Jakýmsi mezistupněm
je potom tvorba bitové kopie. Pojďme
se na všechny tři procesy podívat blíže
a ukažme si, jak je aktivovat.
Operační systém Windows 10 má v sobě zapracován mechanismus pro svou
obnovu. Aktivuje se sám při spuštění, pokud systém odmítá nastartovat.
Pokud po startu z opravné sekvence
nepomůže dostupná funkce Oprava
spouštění systému (pokusí se poškozený systém opět opravit), vyberte volbu
Obnovit počítač do továrního nastavení.
Projdete procesem, na jehož konci bude
funkční systém Windows 10, tedy pokud
je k dispozici jeho instalační médium
ve speciální jednotce v PC se nacházejícího diskového úložiště. Standardně si
ho vytváří sám Windows 10, aby právě
v těchto případech byl k dispozici pro
použití.
Kopie Windows
Druhou možností je využít dříve vytvořenou bitovou kopii operačního systému.
Při jejím použití obnovíte PC do přesného stavu, ve kterém se nacházel v době,
kdy jste ji vytvořili. Ale pozor, obnoví se
komplet vše, takže pokud jste vytvářeli
soubory po jejím použití, ale nezálohovali je např. do cloudu nebo na jiné
úložiště, po obnově je nenajdete. Přestože jde o záchrannou brzdu, mějte na
paměti, že tato funkcionalita řeší především systémové soubory, nikoli osobní.
Ty byste měli zálohovat samostatně.
Obnovovací kopie alespoň přivede Windows 10 zpět do funkčního stavu.

Do Start nabídky zadejte „nastavení
zálohování“, klikněte na položku a v novém okně klikněte na volbu Přejít k zálohování a obnovení (Windows 7). V dalším okně vlevo klikněte na „Vytvořit bitovou kopii systému“. Dojde ke spuštění
průvodce celé tvorby. Zvolte, kam budete data ukládat, doporučuji na externí
disk nebo síťové úložiště typu NAS, viz
obr. 1.

obr. 1

Zde bude kopie neustále po ruce, a protože půjde v závislosti na konfiguraci
počítače o větší objem dat (jednotky, ale
i desítky GB), připravte se, že v nich přijdete o nějaké volné místo. Zálohování
může trvat i hodiny, opět v závislosti na
množství dat. Po dokončení vám bude
nabídnuto vytvořit médium, resp. v tomto případě používá Windows slovo disk
pro opravu systému. To proveďte.

uložena, však přijdete, protože se před
nastavením provede formát jednotky
a teprve poté se na ni budou kopírovat
soubory nutné ke spuštění PC. Tento disk stejně jako případnou bitovou
kopii si uložte na bezpečné místo, resp.
ponechte na nich uložené, viz obr. 2.
Vždy připraven
A nyní jste připraveni. Jestliže se někdy
v budoucnu Windows 10 odmítne spustit (sebeoprava nestartuje nebo nezafungovala), potom jako první vytáhněte
USB flash disk pro opravu systému a zapojte ho. V BIOSu PC nastavte bootování
z USB flash disku. Po výběru klávesnice
máte možnost v nabídce „Poradce při
potížích“ a následně v „Rozšířené možnosti“ spustit opravný mechanismus
Windows. To je ten, který by se měl
spustit, pokud Windows alespoň nastartuje do opravného režimu (volba Oprava
po spuštění). Dále se zde nacházejí volby
Obnovení systému a Obnovení z bitové
kopie systému. Zatímco první obnovuje
Windows pomocí funkce monitorující
změny, druhá slouží k obnovení právě
z výše zmíněné bitové kopie, viz obr. 3.

Záchranné USB
Poslední možností pro obnovu spuštění Windows 10 je USB flash disk. Jak již
napovídá název, disk pro opravu systému slouží k jeho spuštění a obnovu právě z něj. Pokud je hardware v pořádku,
vždy z něj PC nabootujete. Zasuňte do
USB portu USB flash disk o kapacitě alespoň 8 GB či více a postupujte podle pokynů průvodce. Pokud chcete průvodce
vyvolat, potom do nabídky Start zadejte
příkaz „vytvořit jednotku pro obnovení“.
O data, která na USB flash disku máte

obr. 2

obr. 3

Pokud zvolíte druhou možnost, připojte
externí disk a vyberte uloženou zálohu. Spustí se průvodce, který vás celým
procesem provede. Na konci bude plně
funkční Windows 10, avšak ve stavu,
ve kterém se nacházel při zálohování.
Pokud chcete mít bitovou kopii pořád
v poslední verzi, museli byste ji vytvářet pravidelně. Tím, že máte vytvořený
jak Disk pro obnovení, tak bitovou kopii
systému, můžete zajistit, že budete moci
Windows 10 oživit, pokud to nedovede
sám. Jestliže jste se rozhodli pro jeho
reinstalaci, provedete tak volbou „Obnovit počítač do továrního nastavení“. Zde
máte možnost zachovat uživatelská data
nebo provést čistou instalaci.
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Správné znění tajenky z čísla 7: Hezké prožití Velikonočních svátků přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Markéta Němcová z Rebešovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 10. a 24. května. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 23. května 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

