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Zhrnutie pre občanov  

Možnosť výberu webového prehliadača pre európskych spotrebiteľov 

Váš internet – Váš výber 

 
O čo ide? 
 

• Dlhé roky spoločnosť Microsoft automaticky viazala webový prehliadač Internet 
Explorer so svojím počítačovým operačným systémom Windows.  

• Komisia bola znepokojená z toho, že táto skutočnosť v spojení s dominantným postavením 
spoločnosti Microsoft na trhu s operačnými systémami vedie k tomu, že spotrebitelia 
strácajú možnosť výberu a na trh sa dostane  menej inovačných výrobkov. 

• V októbri 2009 sa Microsoft zaviazal, že uvoľní cestu konkurencii. Komisia rozhodla, že 
spoločnosť Microsoft musí tieto záväzky dodržiavať počas obdobia piatich rokov. 

• Od marca 2010 si budú môcť používatelia systému Windows vďaka novej obrazovke  
vybrať svoj obľúbený prehliadač(e), ktorý(é) budú na svojom počítači využívať. 

 

Kto bude mať z toho osoh? 

 
• Viac ako 100 miliónov európskych používateľov operačného systému Windows (XP, 

Vista, 7 a nasledujúce generácie) a oveľa viac v budúcnosti. 

• Ľudia používajúci tieto produkty v práci alebo v škole (za ich výber sú však často 
zodpovední administrátori systému – oddelenie IT).  

 

Ako to bude fungovať? 

 
• „Nová obrazovka pre výber prehliadača“ vám ponúkne zoznam 12-tich 

najobľúbenejších webových prehliadačov (napr. aj Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari a Opera), z ktorých si môžete vybrať jeden (alebo viaceré prehliadače). 

• Pre uľahčenie výberu budú mať spotrebitelia k dispozícii ku každému prehliadaču 
informácie od výrobcu.  

• Ak máte Internet Explorer nastavený ako predvolený prehliadač a automaticky prijímate 
aktualizácie systému Windows, táto obrazovka sa vám zobrazí automaticky po nainštalovaní 
príslušnej aktualizácie. V prípade, že na vašom počítači nemáte nastavenú automatickú 
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inštaláciu aktualizácií, budete upozornení na možnosť nainštalovania tejto aktualizácie, ktorá 
obsahuje ponuku obrazovky pre výber prehliadača. 

 

Čo presne sa zmení? 

• Vďaka zvýšenej konkurencii medzi webovými prehliadačmi sa očakáva, že používatelia 
využijú možnosť používať rôzne prehliadače.  

• Táto zmena by mala priniesť aj viac inovácie v oblasti webových prehliadačov 
(elektronický obsah, softvér, webové technológie atď.) 

 

Kedy by mal tento návrh nadobudnúť účinnosť? 

Aktualizácia softvéru, ktorého súčasťou je obrazovka pre výber webových prehliadačov, bude k 
dispozícii v marci 2010. Aktualizácia bude dostupná počas obdobia 5 rokov.  
. 

 
 

Ďalšie informácie  

Najčastejšie otázky a súvisiace dokumenty 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Viac o politike hospodárskej súťaže  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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