
 

Co nevíte o svém nástroji na komunikaci…  

 

 
 

Je bezpečný? Všechny se tváří, že jsou. A všichni poskytovatelé těchto nástrojů říkají, že je to pravda: všechna vaše 
data, vaše identita, vaši přátelé, vaše konverzace, vaše poloha, vaše názory, vaše trasy, váš adresář a všechny vaše 
fotky jsou zabezpečené… v jejich vlastní infrastruktuře. 
 
Poskytovatelé komunikačních nástrojů vám slibují zabezpečení vašich dat. Ale v podmínkách se dočtete pravý opak. 
Ano, v podmínkách – v tom dlouhém textu, který jste odsouhlasili stejně jako každý jiný, aniž byste ho museli číst: 
všechno, co o vás tito poskytovatelé vědí, patří jim a je používáno k ovlivňování vašich nákupů a názorů nebo 
prodáno tomu, kdo za vaše data nabídne nejvíc. V konečném důsledku se vaše neochráněná data stávají jejich 
vlastnictvím a podléhají jejich zákonům. 
 
Možná na to řeknete: „Nemám co skrývat.“ A budete mít pravdu. Většina lidí je jako 
vy. Nejde o utajování zločinů; jde o to předejít škodě, kterou by vám a vašim 
vztahům mohlo způsobit to, co o vás vědí. Půjčky, pojištění, zaměstnání: vaše 
komunikace jsou poskytovatelům k dispozici. Navíc jim dáváte přístup ke své 
politické orientaci, duchovnímu životu, rodině a svému soukromí. A to všechno 
zůstává uloženo navždy. A kdyby chtěli, můžou vaše zprávy dokonce upravovat 
anebo vkládat zprávy, které jste nikdy neposlali ani nepřijali. 
 
Vy ale komunikační nástroj potřebujete. Bez něj se neobejdete. Tak co s tím? Aby 
tato otázka měla odpověď, sešli se občané a počítačoví vědci odhodlaní chránit 
svobodu vyjadřování a vytvořili Skred. Odpověď je vlastně jednoduchá: chceme-li 
zajistit, aby někdo nevyzradil tajemství, prostě mu to tajemství nesmíme sdělit. Vaše 
zprávy tedy nesmějí procházet nástrojem na komunikaci, který používáte. To je 
jediná záruka. Komunikační systém nebude moct používat ani zpřístupňovat 
informace, které nemá. Pokud tomu rozumíte, pak rozumíte aplikaci Skred. 
 
Skred totiž propojuje uživatele napřímo. Na rozdíl od jiných komunikačních systémů Skred nepřijímá vaše zprávy a 
neposílá je dál vašim příjemcům. Systémem Skred nic neprochází! Vaše konverzace jsou přímé a Skred ani nikdo jiný 
o nich nic neví. Skred dokonce ani neví, kdo jste, protože Skred své uživatele nežádá o telefonní číslo nebo e-
mailovou adresu. Zprávy, které vám přišly od někoho jiného, jsou uložené pouze ve vašem telefonu a zašifrované, 
takže k nim nikdo nemá přístup. Skred má tisíc kouzelných funkcí na ochranu vašeho soukromí…   
 

Skred je stejně jako jiné komunikační nástroje bezplatný, ale na vašich datech 
nevydělává. Jak je tedy Skred financovaný? Jak vysvětluje Jerome Aguesse, výkonný 
ředitel Skredu, „firemní uživatelé, kteří měli obavy o důvěrnost obchodní 
komunikace a zároveň hledali ekonomičtější řešení, nás požádali o službu 
videohovorů chráněnou před únikem dat.“  
 
Služba nabízí předplatné ve výši pouhých 2,99 eura měsíčně pro ty, kteří ji chtějí 

podpořit a současně využívat funkci skupinových audio- a videohovorů.   
Skred už má po celém světě 16 miliónů uživatelů. Zvěst o existenci služby nakloněné ochraně soukromí se šíří a každý 
den se registrují další a další uživatelé.  
Protože se Skred obejde bez infrastruktury na přenos dat, nespotřebovává víc energie než běžná lednička v 
domácnosti a má certifikaci 100% ekologické energie. Skred razí filozofii nulových dat, proto má i nulové emise 
uhlíku.  
   
Pierre Bellanger, zakladatel Skredu, nedávno prohlásil: „Skred umožňuje lidem po celém světě komunikovat bez 
toho, aby byli sledováni. Po celém světě Skred funguje jako společník chránící svobodu.“ 


