
                                                

 

Kategorie: Pozitivní cena  
 
Vítěz: NoLog za poskytování bezplatných služeb umožňujících elektronicky bezpečně 
komunikovat bez nutnosti platit za to osobními údaji 
 
Spolek NoLog je provozovatelem řady šifrovaných a k soukromý přátelských aplikací a nástrojů, které dává 
k dispozici všem. Nabízí tak funkční alternativu produktům technologických gigantů. Využívání jím 
poskytovaných služeb je přitom nejen bezplatné, ale zároveň není spojeno s nutností poskytovat osobní 
údaje. Služby jsou naopak nastaveny tak, aby v maximální možné míře chránily svobodu sdílení informací 
a soukromí uživatelů služeb.  
 
Projekt NoLog vznikl na počátku roku 2018, od roku 2020 ho pak provozuje stejnojmenný spolek. Impulsem ke 
spuštění služeb byla řada afér bezpečnostních složek v minulosti, ať už šlo o nezákonné vyžadování metadat o 
elektronických komunikacích, snahy o prolomení ochrany zdroje u novinářů, zneužití pravomoci Vojenského 
zpravodajství nebo vykonstruovaná policejní kauza Fénix.  
 
Heslo NoLogu „No logs, no masters“ odkazuje na ideové zakotvení kolektivu No Logu. Motivaci k spuštění projektu 
pak dokresluje i vyjádření z webu spolku: „Věříme, že antiautoritářské hnutí bude ve svých snahách úspěšné pouze 
pokud bude mít k dispozici bezpečné, nezávislé, nekomerční komunikační kanály a počítačové systémy.“ Faktem 
nicméně je, že bezpečné komunikační nástroje nejsou poskytovány pouze nějaké jedné názorové skupině, ale 
všem, kdo o to mají zájem.  
 
Poskytování služeb je anonymní a není vázáno na žádnou registraci. Cílem je pak poskytnout prostor soukromí, 
který tradičně má sloužit k tříbení a formování názorů. Spolek uvádí, že služby jsou end-to-end šifrované pokud je 
to možné. Pokud to možné není, tak na to upozorní uživatele. Jediným omezením, které spolek uvádí, je pak 
možnost omezit přístup ke službám těm, kteří je zneužijí k veřejnému sdílení sexistických, homofobních, 
rasistických a podobných útoků. 
 
Služby NoLogu jsou poskytovány bezplatně. Projekt je financován z dobrovolných darů. V současné době lze 
využívat široké spektrum služeb od tvorby a sdílení dokumentů, přes nástroje na video hovory až po alternativní 
rozhraní pro Twitter nebo Mastodon. Další služby pak pravidelně přibývají. Přivítat lze i tzv. protipolicejního kanárka, 
tedy pravidelně aktualizované prohlášení, ve kterém poskytovatel služeb (tedy NoLog.cz) potvrzuje, že k 
uvedenému datu mu nebyly ze strany bezpečnostních složek vyžádána data a spolku uložena povinnost 
mlčenlivosti o tomto vyžádání, tedy informace, že data uživatelů jsou v bezpečí a infrastruktura stále pod jeho 
kontrolou. 
 
Vedle poskytování služeb se No Log věnuje i osvětové činnosti v oblasti kyberbezpečnosti nebo pomáhá zejména 
neziskovým organizacím s bezpečným IT řešením jejich vnitřní i vnější komunikace. 
 
Pořádající soutěže Big Brother Awards, organizace Iuridicum Remedium, s NoLogem spolupracuje na některých 
aktivitách. S touto skutečností byla porota seznámena. I s ohledem na to, že byl NoLog na Pozitivní cenu 
nominován již poněkolikáté, se však porota rozhodla ocenění udělit. 
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 https://www.lupa.cz/clanky/nolog-cz-lide-maji-mit-moznost-komunikovat-bez-dohledu-statu-nebo-
velkych-firem/ 
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