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 Shrnutí pro veřejnost  

Možnost volby internetového prohlížeče pro evropské spotřebitele 

Váš internet – Vaše volba 

 
O co se jedná? 
 

• Firma Microsoft řadu let automaticky propojovala svůj internetový prohlížeč „Internet 
Explorer“ se svým operačním systémem „Windows“.  

• Vzhledem k dominantnímu postavení tohoto operačního systému na trhu se však Komise 
domnívala, že tato praxe firmy Microsoft neumožňuje spotřebitelům výběr a omezuje 
množství inovativních produktů na trhu. 

• V říjnu 2009 Microsoft nabídl závazky k odstranění této překážky hospodářské soutěže. 
Komise nyní k plnění těchto závazků firmu Microsoft právně zavázala na dobu 5 let. 

• Od března 2010 si uživatelé operačního systému Windows budou moci prostřednictvím 
palety internetových prohlížečů vybrat, jaký internetový prohlížeč chtějí na svém počítači 
používat. 

 

Komu to prospěje? 

 
• Více než 100 milionům evropských uživatelů operačního systému Windows (XP, Vista, 

7 a následných verzí) a mnoha dalším milionům v budoucnosti. 

• Lidem, kteří tyto produkty využívají v práci nebo při studiu (i když v těchto případech 
může příslušný internetový prohlížeč zvolit správce systému – IT oddělení).  

 

Jak to bude v fungovat v praxi? 

 
• K dispozici budete mít „paletu internetových prohlížečů“, tedy obrazovku s nabídkou, ze 

které si budete moci vybrat jeden (nebo více) z 12 nejoblíbenějších internetových 
prohlížečů (včetně např. prohlížečů Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari či 
Opera). 

• Abyste se jako spotřebitel mohli svobodně a kvalifikovaně rozhodnout, budou ke každému 
prohlížeči k dispozici informace od výrobce.  

• Pokud máte jako výchozí prohlížeč nastavený Internet Explorer a máte zvolenou 
automatickou aktualizaci „Windows Update“, budete na paletu internetových prohlížečů 
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automaticky přesměrováni. V opačném případě vám bude aktualizace s paletou nabídnuta a 
budete mít možnost se rozhodnout, zda ji chcete přijmout. 

 

Co se přesně změní? 

• Díky většímu výběru internetových prohlížečů se očekává, že uživatelé budou používat 
řadu různých prohlížečů.  

• To by mělo vést k většímu počtu inovací u souvisejících produktů, jako jsou digitální 
obsah, software, internetové technologie apod. 

 

Kdy vstoupí tento návrh pravděpodobně v platnost? 

• Softwarová aktualizace s paletou internetových prohlížečů začne fungovat v březnu 2010 a 
k dispozici bude po dobu 5 let.  

. 

 
 

Užitečné odkazy  

Časté otázky a dokumenty k případu 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Další informace o politice hospodářské soutěže  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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