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ČR 

10. 3. 2017 

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod – podvodné e-maily a webové stránky 

V měsíci březnu cílily na české uživatele internetu podvodné e-mailové zprávy, které pod jménem 

existujícího soudního exekutora z Havlíčkova Brodu vyzývaly k zaplacení pohledávky. V těle zprávy se 

nacházel odkaz na podvodnou webovou stránku na doméně „exekutor.site“, která byla téměř 

k nerozeznání od té originální. Na těchto stránkách pak mohli nepozorní či oklamaní uživatelé stáhnout 

škodlivý soubor, který se vydával za exekuční příkaz. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/malware/exekuce-050-ex-430914-52-20170310/ 

 

 

Svět 

1. 3. 2017 

Přihlašovací údaje uživatelů – cílem malwarové kampaně  

Specializovaný zpravodajský server Malware Must Die publikoval detaily masivní kampaně, během které 

docházelo k vytěžování přihlašovacích údajů uživatelů pomocí SSH tunelu spravovaném IoT botnetem. 

Odkazy: http://blog.malwaremustdie.org/2017/02/mmd-0062-2017-ssh-direct-tcp-forward-attack.html 

 

 

1. 3. 2017 

Sdružení britských cestovních agentů – cílem hackerského útoku 

Největší britská organizace v oblasti cestovního ruchu, Sdružení britských cestovních agentů (ABTA), zažila 

hackerský útok na své webové stránky, jehož následkem bylo ohrožení informací a riziko krádeže identit 

více než 43 tisíc agentů cestovních kanceláří a jejich klientů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/abta-cyberattack-43000-uk-holidaymakers-travel-agents-risk-identity-

fraud-1611995 

 

 

1. 3. 2017 

Státní univerzita Kennesaw – cílem hackerského útoku 

FBI začala vyšetřovat okolnosti hackerského útoku na server v počítačové síti Státní univerzita Kennesaw. 

Bezpečnostní incident se měl týkat i dat o voličích zmíněného státu. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ga-fbi-investigating-hack-of-kennesaw-state-university-server-

including-state-voter-data/  

http://www.hoax.cz/malware/exekuce-050-ex-430914-52-20170310/
http://blog.malwaremustdie.org/2017/02/mmd-0062-2017-ssh-direct-tcp-forward-attack.html
http://www.ibtimes.co.uk/abta-cyberattack-43000-uk-holidaymakers-travel-agents-risk-identity-fraud-1611995
http://www.ibtimes.co.uk/abta-cyberattack-43000-uk-holidaymakers-travel-agents-risk-identity-fraud-1611995
https://www.databreaches.net/ga-fbi-investigating-hack-of-kennesaw-state-university-server-including-state-voter-data/
https://www.databreaches.net/ga-fbi-investigating-hack-of-kennesaw-state-university-server-including-state-voter-data/
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2. 3. 2017 

Rádiová stanice WZZY-FM – cílem hackerského útoku 

Americká rádiová stanice WZZY-FM se stala terčem vtípku neznámých hackerů, když pronikli do jejich 

počítačové sítě, odkud začali vysílat falešné zprávy o útoku zombií spojeného s následným rozšířením 

nákazy. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/zombies-attack-indiana-just-kidding/article/641540/ 

 

 

3. 3. 2017 

Demokratičtí senátoři v Pensylvánii – obětí ransomwaru 

Počítačová síť demokratických senátorů v Pensylvánii byla ochromena ransomwarem, který znemožnil práci 

pracovníkům úřadů i samotným senátorům. 

Odkazy: http://www.nbcnews.com/news/us-news/senate-democrats-pennsylvania-are-being-held-cyber-

hostage-n728901 

 

 

4. 3. 2017 

Digitální reklamní panel v Mexiku – pozměněný obsah 

Digitální billboard ve vlastnictví mexické společnosti Grupo Carteleras se stal cílem hackerského útoku, 

během kterého došlo na několik minut k pozměnění obsahu jeho sdělení na pornografické video. 

Odkazy: https://www.hackread.com/mexico-billboard-hacked-with-porn-video/ 

 

 

6. 3. 2017 

Řada organizací v Saúdské Arábii a v Evropě – cílem destruktivního malwaru 

Výzkumníci ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnili detaily o novém destruktivním malwaru, který 

pojmenovali „StoneDrill“. Tento nebezpečný malware (wiper), stál za útoky na několik organizací napříč 

Saúdskou Arábií a v Evropě. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/77725/from-shamoon-to-stonedrill/ 

 

 

6. 3. 2017 

University of Idaho – obětí phishingového útoku 

Zástupci univerzity v americkém státě Idaho informovali všech svých 257 zaměstnanců, že jejich osobní 

údaje mohly uniknout po té, co se jeden z administrativních pracovníků stal obětí phishingového útoku. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/university-of-idaho-notifies-257-employees-after-phishing-

incident/ 

  

https://www.scmagazine.com/zombies-attack-indiana-just-kidding/article/641540/
http://www.nbcnews.com/news/us-news/senate-democrats-pennsylvania-are-being-held-cyber-hostage-n728901
http://www.nbcnews.com/news/us-news/senate-democrats-pennsylvania-are-being-held-cyber-hostage-n728901
https://www.hackread.com/mexico-billboard-hacked-with-porn-video/
https://securelist.com/blog/research/77725/from-shamoon-to-stonedrill/
https://www.databreaches.net/university-of-idaho-notifies-257-employees-after-phishing-incident/
https://www.databreaches.net/university-of-idaho-notifies-257-employees-after-phishing-incident/
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7. 3. 2017 

Verifone – cílem hackerského útoku 

Nadnárodní korporátní společnost Verifone, která se zabývá technologiemi pro elektronické platební 

transakce, vyšetřuje hackerský průnik do interní počítačové sítě. Bezpečnostní incident by tak mohl mít 

dopad i na řadu firem, které provozují platební terminály a technologická řešení od společnosti Verifone. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2017/03/payments-giant-verifone-investigating-breach/ 

 

 

8. 3. 2017 

Vládní organizace na Středním východě – obětí ransomwaru 

Malwaroví analytici ze společnosti Palo Alto Networks zachytili nový kmen ransomwaru, který pojmenovali 

„RanRan“. Tento ransomware byl použit k cíleným útokům proti vládním organizacím na Středním východě. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57031/malware/ranran-ransomware.html 

 

 

9. 3. 2017 

Queensland School Photography – cílem hackerského útoku 

Zástupci Queensland School Photography zaslali rodičům studentů e-mailovou zprávu s informacemi 

o bezpečnostním incidentu, během kterého došlo ke kompromitaci dat z platebních karet v platebním 

systému společnosti. Karty použité pro platbu v tomto systému byly následně zneužívány pro platby za 

zboží a služby po celém světě. 

Odkazy: http://www.abc.net.au/news/2017-03-14/fraudsters-target-queensland-school-photos-stealing-

thousands/8350502 

 

 

9. 3. 2017 

GMO Payment Gateway Inc – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Společnost GMO Payment Gateway potvrdila únik 700 tisíc záznamů ze dvou klientských webových stránek, 

ke kterému došlo z důvodu zneužití zranitelnosti „Apache Struts“. Obětí útoku se tak stala Úřad 

metropolitní vlády v Tokiu a Japonská agentura pro financování bydlení (JHF). 

Odkazy: http://financefeeds.com/gmo-payment-gateway-confirms-data-leakage-two-client-websites/ 

 

 

10. 3. 2017 

Produkty společnosti AVTech – cílem malwarové infekce 

Bezpečnostní společnost Trend Micro objevila novou rodinu linuxového malwaru, který skrze 

CGI zranitelnost (odhalenou již v roce 2016) cílil na produkty technologické společnosti AVTech. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57067/malware/elf_imeij.html  

https://krebsonsecurity.com/2017/03/payments-giant-verifone-investigating-breach/
http://securityaffairs.co/wordpress/57031/malware/ranran-ransomware.html
http://www.abc.net.au/news/2017-03-14/fraudsters-target-queensland-school-photos-stealing-thousands/8350502
http://www.abc.net.au/news/2017-03-14/fraudsters-target-queensland-school-photos-stealing-thousands/8350502
http://financefeeds.com/gmo-payment-gateway-confirms-data-leakage-two-client-websites/
http://securityaffairs.co/wordpress/57067/malware/elf_imeij.html
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11. 3. 2017 

Dánsky mluvící uživatelé internetu – cílem malwaru 

Podle výzkumníků bezpečnostní společnosti AppRiver se dánsky mluvící uživatelé internetu mohli stát 

terčem neobvyklého malwarového útoku. Ve zprávě, kterou uživatelé obdrželi, byl kromě textu v dánském 

jazyce i odkaz na legitimní úložiště služby Dropbox, který však obsahoval infikované soubory. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57056/cyber-crime/dropbox-links-spam.html 

 

 

13. 3. 2017 

Uživatelé zařízení s OS Android – ohroženi botnetem 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Google prohlásili, že odhalili a vyřadili z provozu rozsáhlý botnet 

označený jako „Chamois“, který skrze reklamy ohrožoval uživatele zřízení s OS Android. 

Odkazy: https://security.googleblog.com/2017/03/detecting-and-eliminating-chamois-fraud.html 

 

 

14. 3. 2017 

Platební moduly platformy Magento – malware v terminálech 

Bezpečnostní společnost Sucuri zveřejnila informace o tom, že kyberzločinci pokračují v útocích na platební 

moduly Relax Payments (SF9) u on-line obchodů založených na platformě Magento. Z kompromitovaných 

systémů pak kradli data z platebních karet. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57119/cyber-crime/magento-realex-payments-extension-

hack.html 

 

 

14. 3. 2017 

Kanadský Statistický úřad – cílem hackerského útoku 

Kanadská vláda potvrdila informaci o tom, že webové stránky Statistického úřadu (Statistics Canada) se 

staly terčem hackerského útoku. Webové stránky byly následkem útoku na dva dny vyřazeny z provozu. 

V reakci na útok byly v rámci předběžných opatření odstaveny z provozu i některé webové stránky 

Kanadského daňového úřadu (CRA). 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/statistics-canada-site-hit-by-hackers-taken-offline-peak-tax-season-

1611419 

 

 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/57056/cyber-crime/dropbox-links-spam.html
https://security.googleblog.com/2017/03/detecting-and-eliminating-chamois-fraud.html
http://securityaffairs.co/wordpress/57119/cyber-crime/magento-realex-payments-extension-hack.html
http://securityaffairs.co/wordpress/57119/cyber-crime/magento-realex-payments-extension-hack.html
http://www.ibtimes.co.uk/statistics-canada-site-hit-by-hackers-taken-offline-peak-tax-season-1611419
http://www.ibtimes.co.uk/statistics-canada-site-hit-by-hackers-taken-offline-peak-tax-season-1611419
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14. 3. 2017 

„PetrWrap“ – nový ransomware 

Výzkumníci ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnili detaily nového ransomwaru nazvaném „PetrWrap“, 

který vychází ze známého ransomwaru „Petya“. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/77762/petrwrap-the-new-petya-based-ransomware-used-in-

targeted-attacks/ 

 

 

15. 3. 2017 

Řada obchodních společností v Severní Americe – napadena PoS malwarem 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila detaily nového PoS (Point-of-Sale) malwaru s názvem 

„MajikPOS“, který cílil na obchodní společnosti v Severní Americe a v Kanadě.  

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57176/malware/majikpos-malware.html 

 

 

15. 3. 2017 

Dun & Bradstreet – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Společnost Dun & Bradstreet se stala terčem hackerského útoku, kdy došlo k úniku 52 GB dat z interní 

databáze, která obsahovala přibližně 33,6 milionů záznamů s detailními informacemi o zaměstnancích 

korporátních firem a společností v USA. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/millions-of-records-leaked-from-huge-corporate-database/ 

 

 

15. 3. 2017 

Řada známých osobností a společností – únos účtů na sociální síti Twitter 

Neznámí hackeři publikovali nacistické symboly a texty v tureckém jazyce na velkém počtu twitterových 

účtů známých osobností a společností, mezi které patřil například Justin Bieber nebo Magazín Forbes. 

Bezpečnostní problém pravděpodobně souvisí se službou Twitter Counter od analytické společnosti, která 

byla loňský rok zapletena v podobném incidentu. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/huge-twitter-hacking-campaign-spreads-nazi-swastikas-pro-erdogan-

propaganda-1611700 

 

 

  

https://securelist.com/blog/research/77762/petrwrap-the-new-petya-based-ransomware-used-in-targeted-attacks/
https://securelist.com/blog/research/77762/petrwrap-the-new-petya-based-ransomware-used-in-targeted-attacks/
http://securityaffairs.co/wordpress/57176/malware/majikpos-malware.html
http://www.zdnet.com/article/millions-of-records-leaked-from-huge-corporate-database/
http://www.ibtimes.co.uk/huge-twitter-hacking-campaign-spreads-nazi-swastikas-pro-erdogan-propaganda-1611700
http://www.ibtimes.co.uk/huge-twitter-hacking-campaign-spreads-nazi-swastikas-pro-erdogan-propaganda-1611700
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15. 3. 2017 

Wishbone App – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámí hackeři odcizili 2,2 milionů e-mailových adres a 287 tisíc telefonních čísel uživatelů populární 

kvízové aplikace Wishbone, která je určena náctiletým, z nichž velkou část tvoří dívky mladší 18 let. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/popular-teen-quiz-app-wishbone-has-been-hacked-

exposing-tons-of-user-information 

 

 

16. 3. 2017 

Defense Point Security, LLC – cílem phishingového útoku 

Obchodní ředitel společnosti Defense Point Security, LLC oznámil všem svým zaměstnancům, že jejich 

informace o mzdách a daňových přiznáních (W-2 data) byly následkem úspěšného phishingového útoku 

nechtěně poskytnuty podvodníkům. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2017/03/govt-cybersecurity-contractor-hit-in-w-2-phishing-scam/ 

 

 

16. 3. 2017 

Datapoint POS – cílem hackerského útoku 

Společnost Google upozornila návštěvníky webových stránek na firmu Datapoint POS, která je 

poskytovatelem řešení platebních terminálů, že se pravděpodobně stala terčem hackerského útoku 

a je tedy nebezpečné provádět na jejich webových stránkách platbu kartou. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2017/03/google-points-to-another-pos-vendor-breach/ 

 

 

16. 3. 2017 

The Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) – cílem hackerského útoku 

Zástupci keňské komise IEBC pro dohled nad referendy a volbami připustili, že se neznámí hackeři pokusili 

proniknout do počítačových systémů a odcizit klíčové informace před nacházejícími volbami v roce 2017. 

Odkazy: https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001232988/yes-hackers-attacked-our-

systems-admits-iebc 

 

 

17. 3. 2017 

Úřad práce v Arkansasu – obětí malwarové infekce 

Vyšetřovatelé se pokoušejí zjistit, zda došlo k odcizení osobních údajů 19 tisíc žadatelů na Úřadě práce 

v Arkansasu po té, co byl v jednom z počítačů s přístupem ke státní databázi odhalen škodlivý virus. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/virus-found-in-database-of-arkansas-job-seekers-state-says/ 

  

https://motherboard.vice.com/en_us/article/popular-teen-quiz-app-wishbone-has-been-hacked-exposing-tons-of-user-information
https://motherboard.vice.com/en_us/article/popular-teen-quiz-app-wishbone-has-been-hacked-exposing-tons-of-user-information
https://krebsonsecurity.com/2017/03/govt-cybersecurity-contractor-hit-in-w-2-phishing-scam/
https://krebsonsecurity.com/2017/03/google-points-to-another-pos-vendor-breach/
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001232988/yes-hackers-attacked-our-systems-admits-iebc
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001232988/yes-hackers-attacked-our-systems-admits-iebc
https://www.databreaches.net/virus-found-in-database-of-arkansas-job-seekers-state-says/
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17. 3. 2017 

Lane Community College – obětí malwarové infekce 

Počítač infikovaný virem v síti lékařské kliniky na Lane Community College v americkém městě Eugene 

umožňoval více než rok přistupovat neznámé osobě k osobním složkám pacientů. Kompromitace dat se tak 

mohla týkat jejich jmen, adres, čísel sociálního zabezpečení a dalších informací. 

Odkazy: http://registerguard.com/rg/news/local/35391020-75/data-breach-possible-after-virus-infects-

computer-at-lane-community-college-health-clinic.html.csp 

 

 

17. 3. 2017 

Úřad práce v Arkansasu – obětí malwarové infekce 

Vyšetřovatelé se pokoušejí zjistit, zda došlo k odcizení osobních údajů 19 tisíc žadatelů na Úřadě práce 

v Arkansasu po té, co byl v jednom z počítačů s přístupem ke státní databázi odhalen škodlivý virus. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/virus-found-in-database-of-arkansas-job-seekers-state-says/ 

 

 

21. 3. 2017 

Průmyslové systémy ICS – obětí malwarové infekce 

Ve studii bezpečnostní firmy Dragos byly zveřejněny informace o malwaru, který se maskuje za legitimní 

software pro ICS zařízení společnosti Siemens. Tímto malwarem již bylo za poslední čtyři roky infikováno 

10 průmyslových systémů po celém světě. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/03/22/malware_siemens_plc_firmware/ 

 

 

21. 3. 2017 

Uživatelé mobilních telefonů v Číně – cílem phishingové SMS 

Výzkumníci ze společnosti Check Point zveřejnili nový mechanismus šíření škodlivého kódu "Swearing 

Trojan", který využíval ke své distribuci falešné BTS stanice. Přes tyto základnové stanice útočníci odesílali 

jménem čínských operátorů China Mobile a China Unicom podvodné phishingové SMS zprávy. 

Odkazy: http://blog.checkpoint.com/2017/03/21/swearing-trojan-continues-rage-even-authors-arrest/ 

 

 

22. 3. 2017 

Řada mezinárodních vládních organizací – cílem kyberšpionážní kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Cylance zveřejnili detaily masivní kyberšpionážní kampaně s názvem 

"El Machete", která cílila na přední mezinárodní vládní organizace z celého světa. Kampaň se zaměřovala 

zejména na země Latinské Ameriky, Kanadu, Velkou Británii, Německo, Koreu, Rusko, Ukrajinu a USA. 

Odkazy: https://www.cylance.com/en_us/blog/el-machete-malware-attacks-cut-through-latam.html  

http://registerguard.com/rg/news/local/35391020-75/data-breach-possible-after-virus-infects-computer-at-lane-community-college-health-clinic.html.csp
http://registerguard.com/rg/news/local/35391020-75/data-breach-possible-after-virus-infects-computer-at-lane-community-college-health-clinic.html.csp
https://www.databreaches.net/virus-found-in-database-of-arkansas-job-seekers-state-says/
https://www.theregister.co.uk/2017/03/22/malware_siemens_plc_firmware/
http://blog.checkpoint.com/2017/03/21/swearing-trojan-continues-rage-even-authors-arrest/
https://www.cylance.com/en_us/blog/el-machete-malware-attacks-cut-through-latam.html
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22. 3. 2017 

Joblink Alliance – obětí malwarové infekce 

Společnost Joblink Alliance, která je spravuje národní webovou databázi Joblink, informovala úřady 

v americkém státě Vermont, že některé funkcionality pro vyhledávání pracovních pozic na jejich webu byly 

kompromitovány malwarem. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/vermont-department-of-labor-details-data-security-breach-at-

third-party-vendor/ 

 

 

22. 3. 2017 

Britští návštěvníci pornografických webových stránek – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes varovala před zvýšeným počtem malwarových útoků, které 

v současnosti cílily na britské návštěvníky populárních pornografických webových stránek. Kampaň 

zneužívala legitimní reklamní síť s názvem ExoClick, skrze kterou útočníci distribuovali škodlivý malware 

Ramnit. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/rogue-advertising-major-porn-websites-targeting-uk-viewers-warns-

malwarebytes-1613156 

 

 

23. 3. 2017 

ABC News a Good Morning America – únos účtů na sociální síti Twitter 

Oficiální twitterové účty populárních zpravodajských stanic ABC News (@ABC) a Good Morning America 

(@GMA) byly dočasně ovládnuty hackery, kteří vystupovali pod přezdívkami „@The6Clerk“ 

a „@PlzNoHack“. Jménem stanic pak milionům sledujících zobrazovali nepravdivé, pobuřující zprávy a texty 

na podporu amerického prezidenta. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacker-pranksters-hijack-twitter-accounts-abc-news-good-morning-

america-161328 

 

 

23. 3. 2017 

FIRST Forum a FIRST Tech Challenge Forum – cílem hackerského útoku 

Zástupci organizace FIRST obdrželi informace o neautorizovaných přístupech do správy jejich dvou 

externích diskusních fór forums.usfirst.org a ftcforum.usfirst.org, ke kterým mělo docházet v průběhu mezi 

lednem a březnem tohoto roku. Správci fór zneužitou zranitelnost následně odstranili. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/important-notification-of-data-breach-on-first-forums/ 

 

 

  

https://www.databreaches.net/vermont-department-of-labor-details-data-security-breach-at-third-party-vendor/
https://www.databreaches.net/vermont-department-of-labor-details-data-security-breach-at-third-party-vendor/
http://www.ibtimes.co.uk/rogue-advertising-major-porn-websites-targeting-uk-viewers-warns-malwarebytes-1613156
http://www.ibtimes.co.uk/rogue-advertising-major-porn-websites-targeting-uk-viewers-warns-malwarebytes-1613156
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-pranksters-hijack-twitter-accounts-abc-news-good-morning-america-161328
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-pranksters-hijack-twitter-accounts-abc-news-good-morning-america-161328
https://www.databreaches.net/important-notification-of-data-breach-on-first-forums/
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23. 3. 2017 

Saúdskoarabské vládní organizace – cílem spear-phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily nové spear-phishingové kampaně, která cílila na 

vládní organizace v Saúdské Arábii. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/social-engineering-cybercrime/2017/03/new-

targeted-attack-saudi-arabia-government/ 

 

 

23. 3. 2017 

Úřad práce v Idaho – cílem hackerského útoku 

K hackerskému útoku na počítačové systémy Úřadu práce v americkém státě Idaho došlo ve dnech 

12. a 13. března tohoto roku. Během incidentu bylo kompromitováno více než 170 tisíc přihlašovacích účtů 

žadatelů o zaměstnání. 

Odkazy: https://www.hackread.com/data-breach-idaho-department-of-labor-hacked/ 

 

 

24. 3. 2017 

Úřad práce v Illinois – cílem hackerského útoku 

Zástupci vládní instituce IDES (Illinois Department of Employment Security) v americkém státě Illinois 

zveřejnili informace o bezpečnostním incidentu, během kterého se stal jeden z dodavatelů cílem 

hackerského útoku. Jeho následkem mohlo dojít ke kompromitaci osobních údajů přibližně 1,4 milionů 

žadatelů o zaměstnání. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/1-4-million-illinois-job-seekers-personal-information-potentially-

compromised-major-hack-1613606 

 

 

24. 3. 2017 

Android Forums – cílem hackerského útoku 

Zástupci Android Forums, populární platformy pro uživatele zařízení s OS Android, oznámili, že jejich 

neznámí útočníci pronikli na jejich servery. Průnik a možná kompromitace dat se podle jejich vyjádření 

mohla dotknout pouze 2,5% aktivních uživatelů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/android-forums-hacked-passwords-reset/ 

 

 

  

https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/social-engineering-cybercrime/2017/03/new-targeted-attack-saudi-arabia-government/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/social-engineering-cybercrime/2017/03/new-targeted-attack-saudi-arabia-government/
https://www.hackread.com/data-breach-idaho-department-of-labor-hacked/
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http://www.ibtimes.co.uk/1-4-million-illinois-job-seekers-personal-information-potentially-compromised-major-hack-1613606
https://www.hackread.com/android-forums-hacked-passwords-reset/
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24. 3. 2017 

Lékařská fakulta Washingtonské univerzity – obětí phishingu 

Představitelé Lékařské fakulty Washingtonské univerzity upozornili některé své pacienty, že následkem 

úspěšného phishingového útoku mohl neznámý útočník přistupovat k části jejich osobních informací. 

Odkazy: https://medicine.wustl.edu/news/announcements/notice-patients-email-phishing-incident/ 

 

 

25. 3. 2017 

25 zranitelných diskusních fór – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Cfnt” kompromitoval 25 webových diskuzních fór, které doposud fungovali 

na neaktualizované a zranitelné verzi platformy vBulletin. Data, které během útoků z diskuzních fór získal, 

vzápětí nabízel na jednom z populárních tržišť na dark webu. 

Odkazy: https://www.hackread.com/vbulletin-forums-hacked-accounts-sold-on-dark-web/ 

 

 

26. 3. 2017 

Diskuzní fóra o virtuálních měnách – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „doubleflag“ nabízel k prodeji na dark webu téměř 12 milionů uživatelských účtů 

uniklých během posledních šesti let z 11 různých diskusních fór, které se věnují problematice virtuálních 

měn. 

Odkazy: https://www.hackread.com/millions-of-accounts-from-hacked-bitcoin-on-dark-web/ 

 

 

27. 3. 2017 

Hráči World of Warcraft – cílem phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily o nové phishingové kampani, která s exklusivní 

nabídkou herních zvířátek zdarma (free pets) cílila na hráče populární hry World of Warcraft. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2017/03/world-of-warcraft-phish-lures-victims-with-

free-pet/ 

 

 

28. 3. 2017 

Uživatelé služby GitHub – cílem malwarové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks zveřejnili detaily o nové malwarové kampani, která cílila 

na vývojáře sdílející své kódy na serveru GitHub. Útočníci využívali obtížně odhalitelný malware „Dimnie“. 

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/03/unit42-dimnie-hiding-plain-sight/ 

 

  

https://medicine.wustl.edu/news/announcements/notice-patients-email-phishing-incident/
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28. 3. 2017 

Dolní komora nizozemského parlamentu – infikována ransomwarem 

Počítačové systémy dolní komory nizozemského parlamentu Tweede Kamer byly zasaženy ransomwarem. 

Odkazy: http://nltimes.nl/2017/03/28/ransomware-found-dutch-parliament 

 

 

29. 3. 2017 

Německý parlament – obětí malvertisingové kampaně 

Organizace Berlin's cyber security watchdog zveřejnila informace o tom, že nejméně 10 zákonodárců 

německého parlamentu se stalo terčem hackerského útoku skrze zmanipulované reklamy na webových 

stránkách izraelských novin Jerusalem Post. Oběti byly přesměrovávány na škodlivé stránky třetích stran. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-germany-cyber-idUSKBN1701V3 

 

 

29. 3. 2017 

Dueling Network – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámý hacker odcizil nejméně 6,5 milionů e-mailových adres a slabě hashovaných hesel z databáze 

diskuzního fóra Dueling Network, které je určeno pro fanoušky a hráče flashové karetní hry Yu-Gi-Oh. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-millions-of-accounts-from-yu-gi-oh-fan-

project-dueling-network 

 

 

30. 3. 2017 

Uživatelé služby Skype – cílem malwarové infekce 

Řada uživatelů služby Skype od společnosti Microsoft upozorňovala na nebezpečné reklamy, které 

umožňovaly stažení škodlivých souborů s ransomwarem. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/skype-served-up-malware-through-in-app-malicious-ads/ 

 

 

30. 3. 2017 

Amaq Media – cílem hackerského útoku a šíření malware 

Zástupci propagandistického webu Amaq media, který je spojován s islamistickým hnutím ISIS, tvrdili, že 

jejich webové stránky byly napadeny hackery a upraveny tak, aby šířili malware, maskující se za instalaci 

doplňku Adobe Flash. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hackers-islamic-state-malware 

 

 

  

http://nltimes.nl/2017/03/28/ransomware-found-dutch-parliament
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31. 3. 2017 

McDonald's Canada – cílem hackerského útoku 

Zástupci kanadské pobočky společnosti McDonald's oznámili, že jejich webové stránky nabízející volná 

pracovní místa byly napadeny hackery. Během incidentu došlo ke kompromitaci velkého množství osobních 

dat přibližně 95 tisíc zájemců o práci u McDonald's, kteří podali svou žádost v období od března 2014 do 

března 2017. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/mcdonalds-canada-careers-website-hack-compromises-95000-job-

seekers-personal-data-1614823 

 

 

31. 3. 2017 

Řada významných amerických univerzit – masivní únik dat 

Výzkumníci ze společnosti Digital Citizen's Alliance odhalili na dark webu přibližně 14 milionů e-mailových 

adres a hesel, které patřily zaměstnancům, studentům a absolventům řady amerických univerzit. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/college-credentials-from-major-universities-spotted-on-dark-

web/article/647837/ 

 

 

2017 

Řada dalších subjektů – cílem phishingových útoků 

Protože je i v roce 2017 cílem phishingových útoků, které se snaží získat informace o mzdách a daňových 

přiznáních (W-2 data), celá řada amerických firem a institucí, vytvořili redaktoři webu databreaches.net 

jejich seznam. Ten plánují průběžně aktualizovat. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/  

http://www.ibtimes.co.uk/mcdonalds-canada-careers-website-hack-compromises-95000-job-seekers-personal-data-1614823
http://www.ibtimes.co.uk/mcdonalds-canada-careers-website-hack-compromises-95000-job-seekers-personal-data-1614823
https://www.scmagazine.com/college-credentials-from-major-universities-spotted-on-dark-web/article/647837/
https://www.scmagazine.com/college-credentials-from-major-universities-spotted-on-dark-web/article/647837/
https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Webové stránky dívčí skupiny Fifth Harmony  (fifthharmony.com) 

Kurdský hacker „Rekan Error“  

http://www.techfoe.com/2017/03/kurdish-hacker-defaces-celebrity-sites.html 

 

Webové stránky brazilského fotbalového klubu Boa Esporte  (boaec.com.br) 

Brazilská odnož hacktivistické hnutí „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-football-club-site/ 

 

Webové stránky řady nizozemských institucí  (-) 

Turecké hackerské skupiny  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turkish-hackers-deface-hundreds-of-websites-and-

twitter-accounts/ 

 

Indické vládní webové stránky Kerala Social SecurityMission  (socialsecuritymission.gov.in) 

Pakistánský hacker “Silent L0v3R”  

https://thehackpost.com/kerala-social-security-mission-hacked.html 

 

Webové stránky nepálských novin Anapurna Post  (annapurnapost.com) 

Hacker s přezdívkou „./Coco“ 

https://computeraddicted.blog/2017/03/02/annapurna-post-nepal-news-website-hacked-by-coco/ 

 

Webové stránky Srílanských drah  (railway.gov.lk) 

Pákistánský hacker „Muhammad Bilal“  

https://diff3.com/sri-lanka-railway-website-hacked/ 

 

Webové stránky soudního dvora v brazilském městě Roraima  (diario.tjrr.jus.br) 

Hacktivistická skupina „Yunkers Crew“  

https://diff3.com/brazil-justice-court-of-roraima-hacked-by-yunkers-crew/ 

 

Webové stránky íránského Ministerstva průmyslu, težby a obchodu  (mimt.gov.ir) 

Hacker s přezdívkou „CH3CK3R“  

https://diff3.com/iran-ministry-of-industry-mine-and-trade-website-hacked/ 

 

Webové stránky indické vládní finanční instituce IRS  (irsofficersonline.gov.in) 

Pákistánský hacker s přezdívkou „Pak Monster“ 

http://www.financialexpress.com/india-news/pakistani-group-hacks-i-t-dept-website-for-irs-

officers/606398/ 

 

Webové stránky indické instituce Child Adoption Resource Authority  (cara.nic.in) 

Pákistánský hacker s přezdívkou „SH11““  

http://www.dailyexcelsior.com/national-child-adoption-body-website-hacked-into-by-pak-users/ 

 

http://www.techfoe.com/2017/03/kurdish-hacker-defaces-celebrity-sites.html
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-football-club-site/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turkish-hackers-deface-hundreds-of-websites-and-twitter-accounts/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turkish-hackers-deface-hundreds-of-websites-and-twitter-accounts/
https://thehackpost.com/kerala-social-security-mission-hacked.html
https://computeraddicted.blog/2017/03/02/annapurna-post-nepal-news-website-hacked-by-coco/
https://diff3.com/sri-lanka-railway-website-hacked/
https://diff3.com/brazil-justice-court-of-roraima-hacked-by-yunkers-crew/
https://diff3.com/iran-ministry-of-industry-mine-and-trade-website-hacked/
http://www.financialexpress.com/india-news/pakistani-group-hacks-i-t-dept-website-for-irs-officers/606398/
http://www.financialexpress.com/india-news/pakistani-group-hacks-i-t-dept-website-for-irs-officers/606398/
http://www.dailyexcelsior.com/national-child-adoption-body-website-hacked-into-by-pak-users/
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Oficiální webové stránky indické National Security Guard  (nsg.gov.in) 

Hacker s přezdívkou „Alone Injector“  

http://www.changeofindia.com/hackers-deface-nsg-website-post-anti-modi-message/ 

 

4 vládní webové stránky indického státu Chhattisgarh  (industries.cg.gov.in a 3 další) 

Pákistánský hacker „Faisal Afzal“  

http://www.gadgetsnow.com/tech-news/pakistan-hacker-claims-to-have-defaced-four-chhattisgarh-

government-websites/articleshow/57766659.cms 

 

Webové stránky hackera Shahmeera Amira  (shahmeeramir.com) 

Hacker s přezdívkou „Jinnah“  

http://www.kamranmohsin.com/2017/03/worlds-thirds-best-hacker-shahmeer-amir-hacked-jinnah/ 

 

Webové stránky ghanské finanční instituce GN Bank  (gnbankghana.com) 

Filipínský hacktivista „Cybermoon“  

http://www.seasonedmagazine.org/index.php/2017/03/05/gn-bank-website-has-been-hacked-and-its-

playing-barbie-music/ 

 

100 webových stránek v tchajwanské doméně .tw (-) 

Hacker s přezdívkou „AnonymousFox“  

http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2017/04/05/494975/100-Taiwanese.htm 

 

Webové stránky indické univerzitní College Sigma  (sigma.ac.in) 

Hacker s přezdívkou „Alone Injector“  

https://newageinformers.blogspot.cz/2017/03/indian-college-website-defaced.html 

 

  

http://www.changeofindia.com/hackers-deface-nsg-website-post-anti-modi-message/
http://www.gadgetsnow.com/tech-news/pakistan-hacker-claims-to-have-defaced-four-chhattisgarh-government-websites/articleshow/57766659.cms
http://www.gadgetsnow.com/tech-news/pakistan-hacker-claims-to-have-defaced-four-chhattisgarh-government-websites/articleshow/57766659.cms
http://www.kamranmohsin.com/2017/03/worlds-thirds-best-hacker-shahmeer-amir-hacked-jinnah/
http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/45-committee-website-hacked/index.html?sr=twpol02061745-committee-website-hacked0817PMVODtopLink&linkId=34185331
http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/45-committee-website-hacked/index.html?sr=twpol02061745-committee-website-hacked0817PMVODtopLink&linkId=34185331
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2017/04/05/494975/100-Taiwanese.htm
https://newageinformers.blogspot.cz/2017/03/indian-college-website-defaced.html
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky jihokorejské společnosti Lotte Duty Free  (lottedfs.com) 

Neznámí útočníci, používající čínské IP adresy  

http://www.reuters.com/article/us-lotte-china-idUSKBN1690HR 

 

Řada nizozemských webových stránek  (-) 

Turecké hackerské skupiny  

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/03/ddos-and-naziholland-tweets-and-voting-aids-under-

attack/ 

 

Webové stránky ID-Ransomware  (id-ransomware.malwarehunterteam.com) 

Autor ransomwaru „Enjey“  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/embittered-enjey-ransomware-developer-launches-

ddos-attack-on-id-ransomware/ 

 

Dash’s Masternode P2P network  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.dash.org/2017/03/08/DDoSReport.html 

 

Webové stránky Bitcoin.com  (bitcoin.com) 

Neznámí útočníci  

https://news.bitcoin.com/ddos-attacks-bitcoin-com-uncensored-information/ 

 

Webové stránky Poloniex.com  (poloniex.com ) 

Neznámí útočníci  

https://themerkle.com/altcoin-exchange-poloniex-affected-by-ddos-attack/ 

 

Webové stránky hostingové služby Daphne Caruana Galizia  (daphnecaruanagalizia.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.independent.com.mt/articles/2017-03-21/local-news/Servers-hosting-Daphne-Caruana-

Galizia-s-website-suffer-unprecedented-DDOS-attack-6736171884 

 

Webové stránky ruské bankovní instituce Alfa Bank  (alfabank.com) 

Neznámí útočníci 

https://www.hackread.com/russia-alfa-bank-target-with-dns-botnet-attacks/ 

 

Webové stránky nejmenované americké vysoké školy  (-) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/new-mirai-variant-used-in-54-hour-ddos-attack-against-us-college-

514377.shtml 

 

http://www.reuters.com/article/us-lotte-china-idUSKBN1690HR
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/03/ddos-and-naziholland-tweets-and-voting-aids-under-attack/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/03/ddos-and-naziholland-tweets-and-voting-aids-under-attack/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/embittered-enjey-ransomware-developer-launches-ddos-attack-on-id-ransomware/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/embittered-enjey-ransomware-developer-launches-ddos-attack-on-id-ransomware/
https://www.dash.org/2017/03/08/DDoSReport.html
https://news.bitcoin.com/ddos-attacks-bitcoin-com-uncensored-information/
https://themerkle.com/altcoin-exchange-poloniex-affected-by-ddos-attack/
http://www.independent.com.mt/articles/2017-03-21/local-news/Servers-hosting-Daphne-Caruana-Galizia-s-website-suffer-unprecedented-DDOS-attack-6736171884
http://www.independent.com.mt/articles/2017-03-21/local-news/Servers-hosting-Daphne-Caruana-Galizia-s-website-suffer-unprecedented-DDOS-attack-6736171884
https://www.hackread.com/russia-alfa-bank-target-with-dns-botnet-attacks/
http://news.softpedia.com/news/new-mirai-variant-used-in-54-hour-ddos-attack-against-us-college-514377.shtml
http://news.softpedia.com/news/new-mirai-variant-used-in-54-hour-ddos-attack-against-us-college-514377.shtml

