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ČR 

12. 7. 2016 

Komerční banka – phishingová zpráva 

Zástupci Komerční banky upozorňují na novou vlnu nevyžádaných podvodných e-mailů směřující na klienty 

této finanční instituce s cílem vylákat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Ty pak útočníci 

následně chtěli zneužít pro podvodné převody. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/aktualizovat-13505971--20160712/ 

 

 

15. 7. 2016 

Pokemon Go – infikovaná neoficiální aplikace 

Bezpečnostní experti odhalili první škodlivý kód, který se šíří prostřednictvím neoficiální verze titulu 

Pokémon Go. Ta obsahuje malware zvaný DroidJack, který dovoluje na dálku ovládnout cizí telefon. 

Před hrozbou varoval Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409284-novy-virus-utoci-na-hrace-pokemon-

go.html 

 

 

17. 6. 2016 

Česká spořitelna – falešný účet na sociální síti Facebook 

Zástupci České spořitelny vydali varování, ve kterém své klienty varují před novým podvodným profilem 

„Servis 24“ na sociální síti Facebook. Ten se snaží vzbudit dojem, že patří této instituci a podvodníci zde 

nabízejí odkaz na „nové internetové bankovnictví SERVIS 24“, který však vede na phishingovou stránku. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409428-slibuji-400-kc-misto-toho-lidem-vybili-

ucet.html 

 

 

18. 7. 2016 

Apple Store – phishingová zpráva 

V měsíci červenci byly zaznamenány případy podvodných e-mailů, které se snažili špatnou češtinou nabudit 

dojem, že jsou zaslány od správců Apple Store. Příjemcům bylo sděleno, že se k jejich Apple účtu snažil 

připojit někdo z jiné IP adresy. Text zprávy obsahoval odkaz na phishingové stránky. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/nekdo-se-snazi-o-prihlaseni-ke-svemu-uctu-apple-20160718/ 

 

 

  

http://www.hoax.cz/phishing/aktualizovat-13505971--20160712/
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409284-novy-virus-utoci-na-hrace-pokemon-go.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409284-novy-virus-utoci-na-hrace-pokemon-go.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409428-slibuji-400-kc-misto-toho-lidem-vybili-ucet.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/409428-slibuji-400-kc-misto-toho-lidem-vybili-ucet.html
http://www.hoax.cz/phishing/nekdo-se-snazi-o-prihlaseni-ke-svemu-uctu-apple-20160718/
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Svět 

1. 7. 2016 

MTN Irancell – únik dat 

Íránská policie zatkla 19 letého studenta informatiky, kterého obvinila z úniku osobních dat 20 milionů 

zákazníků telekomunikační společnosti MTN Irancell. K útoku údajně využil mobilní aplikaci Telegram. 

Odkazy: https://www.hackread.com/internet-bot-exposes-mtn-irancell-users-data/ 

 

 

1. 7. 2016 

Suverénní Maltézský řád – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Hackermanfrisch“ vydal prohlášení, že pronikl na webové stránky Suverénního 

Maltézského řádu, odkud odcizil 1,786 přihlašovacích údajů v čitelné formě. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/order-of-malta-breach-contains-unhashed-govt-

credentials/article/507326/ 

 

 

1. 7. 2016 

DID Electrical – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Irská společnost DID Electrical zveřejnila informaci, že detaily z platebních karet více než 300 jejích klientů 

pravděpodobně mohlo být kompromitováno v průběhu bezpečnostního incidentu, kdy došlo 

k neautorizovanému průniku do systémů společnosti. 

Odkazy: http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/crime/electrical-says-more-300-people-8324897 

 

 

3. 7. 2016 

North Carolina State University – cílem phishingového útoku 

Neznámý útočník využil phishingové zprávy k průniku do e-mailového účtu jednoho z pracovníků státní 

Severokarolínské univerzity, odkud mohl získat informace o 38 tisících osobách. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/nc-state-breach-affects-38000/article/508601/ 

 

 

  

https://www.hackread.com/internet-bot-exposes-mtn-irancell-users-data/
http://www.scmagazine.com/order-of-malta-breach-contains-unhashed-govt-credentials/article/507326/
http://www.scmagazine.com/order-of-malta-breach-contains-unhashed-govt-credentials/article/507326/
http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/crime/electrical-says-more-300-people-8324897
http://www.scmagazine.com/nc-state-breach-affects-38000/article/508601/
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4. 7. 2016 

Řada dánských firem – cílem spear-phishingové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Heimdal Security zveřejnili detaily spear-phishingové kampaně, která 

se soustředila primárně na obchodní organizace v Dánsku. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/new-adwind-rat-campaign-with-zero-av-detection-targets-

businesses-in-denmark-505974.shtml 

 

 

6. 7. 2016 

US Democratic Party – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Guccifer 2.0“ zveřejnil řadu dalších odcizených dokumentů z počítačové sítě americké 

Demokratické strany, včetně plánů na financování aktivit proti nadcházejícím republikánským národním 

shromážděním. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hack-guccifer-2-0-leaks-democratic-party-counter-convention-

plans-protest-republican-event-1569410 

 

 

6. 7. 2016 

NASA - projekt Kepler – únos účtu na sociální síti Twitter 

Oficiální účet projektu Kepler společnosti NASA na sociální síti Twitter byl dočasně ovládnut neznámými 

útočníky, kteří jeho jménem publikovali pohoršující obrázky a odkazy. 

Odkazy: http://gizmodo.com/nasa-kepler-twitter-account-hacked-tweets-sexy-butt-1783194462 

 

 

7. 7. 2016 

Netia – cílem hackerského útoku 

Ukrajinský hacker s přezdívkou „Pravy Sektor“ pronikl do serverů polské telekomunikační společnosti Netia, 

odkud odcizil a zveřejnil 14GB záznamů obsahujících detaily zákazníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/ukranian-hacker-hacks-polish-telecom-netia/ 

 

 

7. 7. 2016 

„Pacifier“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost BitDefender zveřejnila detaily o APT skupině „Pacifier", která cílila zejména 

na Rumunské instituce, ale i na další organizace v zemích jako je Indie, Filipíny, Rusko, Litva, Thajsko, 

Vietnam a Maďarsko. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/pacifier-apt-targets-romanian-institutions-and-other-foreign-

objectives-506085.shtml  

http://news.softpedia.com/news/new-adwind-rat-campaign-with-zero-av-detection-targets-businesses-in-denmark-505974.shtml
http://news.softpedia.com/news/new-adwind-rat-campaign-with-zero-av-detection-targets-businesses-in-denmark-505974.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hack-guccifer-2-0-leaks-democratic-party-counter-convention-plans-protest-republican-event-1569410
http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hack-guccifer-2-0-leaks-democratic-party-counter-convention-plans-protest-republican-event-1569410
http://gizmodo.com/nasa-kepler-twitter-account-hacked-tweets-sexy-butt-1783194462
https://www.hackread.com/ukranian-hacker-hacks-polish-telecom-netia/
http://news.softpedia.com/news/pacifier-apt-targets-romanian-institutions-and-other-foreign-objectives-506085.shtml
http://news.softpedia.com/news/pacifier-apt-targets-romanian-institutions-and-other-foreign-objectives-506085.shtml
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7. 7. 2016 

„Patchwork“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Cymmetria Research vydala novou zprávu o APT skupině „Patchwork", která se 

zaměřovala na vládní organizace a další subjekty v USA a v regionu jihovýchodní Asie a Jihočínského moře. 

Odkazy: https://threatpost.com/apt-group-patchwork-cuts-and-pastes-a-potent-attack/119081/ 

 

 

8. 7. 2016 

Penton – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou “uid0” pronikl do databází pěti amerických populárních diskusních fór patřících 

společnosti Penton, odkud odcizil více než 1,4 milionů záznamů hesel, e-mailových adres a dalších dat. 

Záznamy se pak pokusil prodat na darknetovém tržišti The Real Deal za 7,2 bitcoinu. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-allegedly-steal-14m-passwords-from-mac-forums-

web-hosting-talk 

 

 

8. 7. 2016 

Amazon – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „0x2Taylor“ tvrdil, že pronikl do serverů společnosti Amazon, odkud odcizil přihlašovací 

údaje 80 tisíc uživatelů Kindle. Zástupci Amazonu však průnik i krádež dat popřeli. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/debug/amazon-hack-80000-passwords-usernames/ 

 

 

11. 7. 2016 

Armscor – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ proniklo v rámci operace #OpAfrica do systémů jihoafrické společnosti 

Armscor, odkud odcizili 63 MB dat. Ta obsahovala čísla objednávek a faktur od různých známých firem jako 

je Airbus, Thales group, Rolls Royce, EADS, Denel atd. Zástupci společnosti Armscor popřeli, že by unikly 

jakékoliv utajované informace. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-south-african-arms-agency/ 

 

 

11. 7. 2016 

„Dropping Elephant“ – aktivity APT skupiny 

Výzkumníci ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnili detaily o kyberšpionážní skupině „Dropping Elephant“ 

respektive „Chinastrats“, která se zaměřovala na diplomatické cíle a zástupce vládních institucí v Asii. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/07/11/cyber-espionage-low-profile-tools-high-profile-

targets/  

https://threatpost.com/apt-group-patchwork-cuts-and-pastes-a-potent-attack/119081/
http://motherboard.vice.com/read/hackers-allegedly-steal-14m-passwords-from-mac-forums-web-hosting-talk
http://motherboard.vice.com/read/hackers-allegedly-steal-14m-passwords-from-mac-forums-web-hosting-talk
http://www.dailydot.com/debug/amazon-hack-80000-passwords-usernames/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-south-african-arms-agency/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/07/11/cyber-espionage-low-profile-tools-high-profile-targets/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/07/11/cyber-espionage-low-profile-tools-high-profile-targets/
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12. 7. 2016 

UK Rail Network – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost DarkTrace zveřejnila informaci, že během posledních let došlo ke čtyřem 

signifikantním kybernetickým útokům na systémy britské železniční sítě. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/uk-network-rail-darktrace-reveals-british-transport-system-had-four-

nation-state-hacks-one-year-1570236 

 

 

12. 7. 2016 

8 tchajwanských bankovních institucí – odcizení finančních prostředků 

Po té, co neznámí pachatelé odcizili 70 milionů nových tchajwanských dolarů pomocí malware, bylo nuceno 

8 největších bank v Thajsku vypnout z provozu stovky bankomatů ATM. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/banks-across-taiwan-high-alert-suspected-russian-criminals-use-atm-

malware-steal-millions-1570185 

 

 

13. 7. 2016 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – cílem hackerského útoku 

Americká Komise pro vědu, vesmír a technologie publikovala zprávu, ve které tvrdí, že pravděpodobně 

čínští hackeři stáli za kompromitací počítačů Federal Deposit Insurance Corporation mezi lety 2010 a 2013. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/07/fdic-was-hacked-by-china-and-cio-covered-it-up/ 

 

 

14. 7. 2016 

Ubuntu Forum – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Populární diskusní fórum Ubuntu (ubuntuforums.org) se stalo obětí hackerského útoku, během kterého 

došlo ke krádeži více než 2 milionů záznamů s uživatelskými jmény, e-mailovými a IP adresami. 

Odkazy: http://insights.ubuntu.com/2016/07/15/notice-of-security-breach-on-ubuntu-forums/ 

 

 

14. 7. 2016 

Polské Ministerstvo obrany – cílem vydírání 

Ukrajinský hacker s přezdívkou „Pravy Sektor“ vyhrožoval polské vládě, že zveřejní ukradená data ze 

systémů jejich Ministerstva obrany, pokud nezaplatí částku 50 tisíc dolarů. Útočník zveřejnil ukázku dat, 

která údajně pocházejí z postižených systémů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-data-from-polish-defense-ministry-and-ask-for-a-

50-000-ransom-506342.shtml 

  

http://www.ibtimes.co.uk/uk-network-rail-darktrace-reveals-british-transport-system-had-four-nation-state-hacks-one-year-1570236
http://www.ibtimes.co.uk/uk-network-rail-darktrace-reveals-british-transport-system-had-four-nation-state-hacks-one-year-1570236
http://www.ibtimes.co.uk/banks-across-taiwan-high-alert-suspected-russian-criminals-use-atm-malware-steal-millions-1570185
http://www.ibtimes.co.uk/banks-across-taiwan-high-alert-suspected-russian-criminals-use-atm-malware-steal-millions-1570185
http://arstechnica.com/security/2016/07/fdic-was-hacked-by-china-and-cio-covered-it-up/
http://insights.ubuntu.com/2016/07/15/notice-of-security-breach-on-ubuntu-forums/
http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-data-from-polish-defense-ministry-and-ask-for-a-50-000-ransom-506342.shtml
http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-data-from-polish-defense-ministry-and-ask-for-a-50-000-ransom-506342.shtml
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14. 7. 2016 

Democratic National Committee (DNC) – cílem hackerského útoku 

Hacker s pseudonymem „Guccifer 2.0“ zveřejnil další dokumenty, které údajně pocházejí z počítačové sítě 

americké Demokratické strany, včetně analýz opozice, seznam politických donátorů a interních poznámek. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hacker-guccifer-2-0-leaks-files-sarah-palin-convicted-democratic-

party-donors-1570697 

 

 

14. 7. 2016 

Steemit – cílem hackerského útoku a odcizení finančních prostředků 

Mediální webové stránky Steemit musely dočasně přerušit svůj provoz v důsledku hackerského útoku, 

během kterého došlo ke kompromitaci 260 účtů a ztrátě 85 tisíc dolarů. 

Odkazy: https://news.bitcoin.com/steemit-hacked-weak-security/ 

 

 

14. 7. 2016 

Cloudflare – nebezpečné přesměrování 

Společnost Cloudflare vyšetřuje incident, během kterého neznámá indická agentura dosud neobjasněným 

způsobem přesměrovávala provoz lokálních uživatelů, kteří se snažili připojovat na různé torrentové 

webové stránky. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/07/14/cloudflare_investigating_mystery_interception_of_site

_traffic_across_india/ 

 

 

15. 7. 2016 

On-line seznamky – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Marocký hacker „ElSurveillance“ zveřejnil v rámci operace #EscortsOffline desítky tisíc záznamů z databází 

on-line seznamek Afrikadating.uk, Adultsinglesites.com.au a PinkDate.co.uk. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/data-from-two-muslim-dating-sites-two-others-dumped-online-

506356.shtml 

 

 

19. 7. 2016 

Turecká vládnoucí strana AKP – cílem hackerského útoku 

Portál WikiLeaks zveřejnil údajnou e-mailovou komunikaci tureckého prezidenta Erdoğana. Sbírka více než 

294 tisíc e-mailů prý unikla ze systémů turecké vládnoucí strany AKP. 

Odkazy: https://www.wired.com/2016/07/wikileaks-dumps-erdogan-emails-turkeys-failed-coup/ 

  

http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hacker-guccifer-2-0-leaks-files-sarah-palin-convicted-democratic-party-donors-1570697
http://www.ibtimes.co.uk/dnc-hacker-guccifer-2-0-leaks-files-sarah-palin-convicted-democratic-party-donors-1570697
https://news.bitcoin.com/steemit-hacked-weak-security/
http://www.theregister.co.uk/2016/07/14/cloudflare_investigating_mystery_interception_of_site_traffic_across_india/
http://www.theregister.co.uk/2016/07/14/cloudflare_investigating_mystery_interception_of_site_traffic_across_india/
http://news.softpedia.com/news/data-from-two-muslim-dating-sites-two-others-dumped-online-506356.shtml
http://news.softpedia.com/news/data-from-two-muslim-dating-sites-two-others-dumped-online-506356.shtml
https://www.wired.com/2016/07/wikileaks-dumps-erdogan-emails-turkeys-failed-coup/
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20. 7. 2016 

Warframe – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Více než 775 tisíc uživatelských účtů herního portálu Warframe bylo v průběhu hackerského útoku odcizeno 

a prodáno na na dark webu. K průniku mělo dojít v listopadu 2014. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/gaming-site-warframe-hacked 

 

 

20. 7. 2016 

Beggars Group – cílem hackerského útoku 

Společnost Beggars Group, která stojí za hudebními značkami 4AD, Matador, Rough Trade Records, 

XL Recordings a Young Turks, varovala své americké zákazníky, že mohlo dojít ke kompromitaci jejich údajů 

použitých při nákupu produktů přes webové stránky. 

Odkazy: https://www.theguardian.com/music/2016/jul/20/beggars-group-warning-indie-label-security-

hack-4ad-matador-xl 

 

 

20. 7. 2016 

Řada internetových obchodů – cílem phishingové techniky 

Bezpečnostní společnost Sucuri zveřejnila informace o nové phishingové technice, která se zaměřuje na 

kompromitaci legitimních prodejních serverů. Technika využívá krátké úryvky JavaScriptových kódů 

vložených do kódů stránek pro provádění plateb. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/hackers-compromising-checkout-process-on-retail-sites-redirecting-

shoppers-to-phishing-page/article/510823/ 

 

 

21. 7. 2016 

News 9 (News9.com) – cílem malvertisingové kampaně 

Webové stránky zpravodajství Oklahoma's News 9 se stala obětí malvertisingové kampaně, kdy její 

návštěvníci byli přesměrováváni na jiné nebezpečné stránky. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/oklahomas-news-9-site-reportedly-safe-to-visit/article/512849/ 

 

 

22. 7. 2016 

Interpark – cílem hackerského útoku 

Zástupci on-line tržiště Interpark byli varováni, že jejich systémy byly infiltrovány pravděpodobně 

severokorejskými hackery. V ohrožení tak mohly být data téměř 10,2 milionů zákazníků tržiště. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/north-korea-accused-hacking-extorting-south-korean-amazon-1573020 

  

http://motherboard.vice.com/read/gaming-site-warframe-hacked
https://www.theguardian.com/music/2016/jul/20/beggars-group-warning-indie-label-security-hack-4ad-matador-xl
https://www.theguardian.com/music/2016/jul/20/beggars-group-warning-indie-label-security-hack-4ad-matador-xl
http://www.scmagazine.com/hackers-compromising-checkout-process-on-retail-sites-redirecting-shoppers-to-phishing-page/article/510823/
http://www.scmagazine.com/hackers-compromising-checkout-process-on-retail-sites-redirecting-shoppers-to-phishing-page/article/510823/
http://www.scmagazine.com/oklahomas-news-9-site-reportedly-safe-to-visit/article/512849/
http://www.ibtimes.co.uk/north-korea-accused-hacking-extorting-south-korean-amazon-1573020
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22. 7. 2016 

Izmir Gaz – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ údajně proniklo v rámci operace #OpTurkey do systémů turecké 

plynárenské společnosti Izmir Gaz, odkud odcizilo a následně zveřejnilo on-line obsah databáze. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-dumps-database-of-izmir-gaz-to-protest-against-

turkey-and-erdogan-506540.shtml 

 

 

22. 7. 2016 

On-line volební registrační portál v Illinois – cílem hackerského útoku 

Illinoiská agentura State Board of Elections (SBE) zveřejnila informaci, že dne 12. Července došlo 

k hackerskému útoku na systémy místního on-line volebního registračního portálu. 

Odkazy: http://ilnews.org/8868/illinois-online-voter-registration-portal-hacked-information-compromised/ 

 

 

26. 7. 2016 

Tinder – cílem scamové kampaně 

Uživatelé on-line seznamky Tinder se stali obětí scamové kampaně, kdy útočníci využili Boty k podvedení 

některých uživatelů, aby zaplatili za erotický obsah určený pro dospělé. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/tinder-porn-scam-sees-hackers-using-spam-bots-trick-users-into-

paying-adult-content-1572608 

 

 

26. 7. 2016 

Kimpton Hotels – únik dat z platebních karet 

Zástupci společnosti Kimpton Hotels oznámili, že vyšetřují řadu nahlášených úniků dat z platebních karet 

zákazníků v několika jejich resortech. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/07/kimpton-hotels-probes-card-breach-claims/ 

 

 

26. 7. 2016 

Athens Orthopedic Clinic – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zdravotní instituce Athens Orthopedic Clinic (AOC) v americké Georgii potvrdila průnik do svých systémů 

a upozornila současné i bývalé pacienty, že jejich osobní data mohla být kompromitována. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/georgia-orthopedic-clinic-patient-compromised-in-

breach/article/512120/ 

  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-dumps-database-of-izmir-gaz-to-protest-against-turkey-and-erdogan-506540.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-dumps-database-of-izmir-gaz-to-protest-against-turkey-and-erdogan-506540.shtml
http://ilnews.org/8868/illinois-online-voter-registration-portal-hacked-information-compromised/
http://www.ibtimes.co.uk/tinder-porn-scam-sees-hackers-using-spam-bots-trick-users-into-paying-adult-content-1572608
http://www.ibtimes.co.uk/tinder-porn-scam-sees-hackers-using-spam-bots-trick-users-into-paying-adult-content-1572608
http://krebsonsecurity.com/2016/07/kimpton-hotels-probes-card-breach-claims/
http://www.scmagazine.com/georgia-orthopedic-clinic-patient-compromised-in-breach/article/512120/
http://www.scmagazine.com/georgia-orthopedic-clinic-patient-compromised-in-breach/article/512120/
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26. 7. 2016 

Shapeways – cílem hackerského útoku 

Společnost Shapeways, která se zabývá 3D tiskem, varovala své zákazníky, že v průběhu hackerského útoku 

na její systémy získali neznámí útočníci přístup k jejich přihlašovacím údajům, e-mailovým a doručovacím 

adresám. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/07/26/shapeways_warns_customers_of_hack/?mt=14696226

09401 

 

 

27. 7. 2016 

Řada zdravotnických zařízení ve Farmingtonu– cílem hackerského útoku 

Řada zdravotnických zařízení ve Farmingtonu ve státě Missouri, potvrdila, že došlo k hackerskému útoku na 

jejich systémy. Z útoku by měl být zodpovědný hacker s přezdívkou „The Dark Overlord“ a k postiženým 

zařízením patří: Midwest Imaging Center, Van Ness Orthopedic and Sports Medicine, Mineral Area Pain 

Center a Select Pain & Spine Dr. Christopher T. Sloan. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/mo-a-second-thedarkoverlord-target-confirms-hack/ 

 

 

28. 7. 2016 

„AdGholas“ – detaily malvertisingové kampaně 

Výzkumníci ze společností ProofPoint a Trend Micro odhalili detaily rozsáhlé malvertisingové kampaně 

„AdGholas“, která každý den infikovala tisíce obětí. „AdGholas“ byl do zásahu výzkumníků aktivní více než 

rok a vyznačoval se vysokým stupněm obrany proti detekci. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/malvertising-campaign-adgholas-targeted-1-million-victims-per-day-

1573135 

 

 

29. 7. 2016 

Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) – cílem hackerského útoku 

FBI vyšetřovala druhý hackerský útok proti systémům americké Democratic Congressional Campaign 

Committee (DCCC), která zastřešuje a řeší finanční dary pro demokratické kandidáty do Sněmovny 

reprezentantů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/democratic-party-donors-exposed-confidential-details-targeted-second-

cyberattack-1573209 

  

http://www.theregister.co.uk/2016/07/26/shapeways_warns_customers_of_hack/?mt=1469622609401
http://www.theregister.co.uk/2016/07/26/shapeways_warns_customers_of_hack/?mt=1469622609401
https://www.databreaches.net/mo-a-second-thedarkoverlord-target-confirms-hack/
http://www.ibtimes.co.uk/malvertising-campaign-adgholas-targeted-1-million-victims-per-day-1573135
http://www.ibtimes.co.uk/malvertising-campaign-adgholas-targeted-1-million-victims-per-day-1573135
http://www.ibtimes.co.uk/democratic-party-donors-exposed-confidential-details-targeted-second-cyberattack-1573209
http://www.ibtimes.co.uk/democratic-party-donors-exposed-confidential-details-targeted-second-cyberattack-1573209
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29. 7. 2016 

NameCheap – nebezpečné přesměrování 

Bezpečnostní společnost Sucuri zveřejnila informaci, že řada webových serverů, které využívají hostingovou 

službu FreeDNS od společnosti NameCheap, přesměrovávala své návštěvníky na infikované kopie svých 

stránek. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/namecheap-dns-hijack-redirects-visitors-to-old-conficker-ip-

address/article/513326/ 

 

 

30. 7. 2016 

Ruské státní instituce – cílem kyberšpionážní kampaně 

Ruská zpravodajská služba FSB odhalila v počítačových sítích dvaceti státních orgánů a institucí zbrojního 

průmyslu špionážní malware, který byl zaměřen na vytěžování informací ze zdrojů státních orgánů, 

vědeckých a obranných společností, podniků obranného průmyslu a dalších objektů kritické infrastruktury. 

Odkazy: http://tass.ru/en/politics/891681 

  

http://www.scmagazine.com/namecheap-dns-hijack-redirects-visitors-to-old-conficker-ip-address/article/513326/
http://www.scmagazine.com/namecheap-dns-hijack-redirects-visitors-to-old-conficker-ip-address/article/513326/
http://tass.ru/en/politics/891681
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky arizonské Sněmovny reprezentantů  (azhouse.gov) 

Turecký hacktivista „aLem!“  

https://www.hackread.com/turkish-hacker-hacks-arizona-state-websites/ 

 

Vládní webové stránky filipínských měst Loon a Panglao  (-) 

Hacktivistická skupina „AnonKeyGen“  

http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-deface-two-philippines-government-websites-

506385.shtml 

 

Vládní webová stránka filipínské auditní komise COA  (coa.gov.ph) 

Hacktivistická skupina „AnonKeyGen“  

http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-suspected-behind-philippines-government-websites-hack-

1571097 

 

Webové stránky Alpine County Superior Court  (alpine.courts.ca.gov) 

Hacktivista „Undetected“  

https://www.hackread.com/alpine-county-superior-court-site-hacked/ 

 

Webové stránky technologické společnosti TechCrunch  (techcrunch.com) 

Hacktivistická skupina „OurMine“  

http://www.ibtimes.co.uk/technology-website-techcrunch-breached-defaced-by-ourmine-hacking-group-

1572619 

 

Webové stránky Vietnam Airlines  (vietnamairlines.com) 

Hacktivistická skupina „China 1937CN“  

http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hacktivists-suspected-defacing-vietnam-airport-websites-1573333 

 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky portálu Wikileaks  (wikileaks.org) 

Hacktivistická skupina „OurMine“  

http://thenextweb.com/insider/2016/07/06/hacker-group-broke-zuckerbergs-twitter-account-taken-

wikileaks-spat-anonymous/ 

 

Řada vládních webových stránek Zimbabwe  (zim.gov.zw, zbc.co.zw) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-zimbabwe-government-sites/ 

 

https://www.hackread.com/turkish-hacker-hacks-arizona-state-websites/
http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-deface-two-philippines-government-websites-506385.shtml
http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-deface-two-philippines-government-websites-506385.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-suspected-behind-philippines-government-websites-hack-1571097
http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-suspected-behind-philippines-government-websites-hack-1571097
https://www.hackread.com/alpine-county-superior-court-site-hacked/
http://www.ibtimes.co.uk/technology-website-techcrunch-breached-defaced-by-ourmine-hacking-group-1572619
http://www.ibtimes.co.uk/technology-website-techcrunch-breached-defaced-by-ourmine-hacking-group-1572619
http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hacktivists-suspected-defacing-vietnam-airport-websites-1573333
http://thenextweb.com/insider/2016/07/06/hacker-group-broke-zuckerbergs-twitter-account-taken-wikileaks-spat-anonymous/
http://thenextweb.com/insider/2016/07/06/hacker-group-broke-zuckerbergs-twitter-account-taken-wikileaks-spat-anonymous/
https://www.hackread.com/anonymous-ddos-zimbabwe-government-sites/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 15 / 15 incidenty - červenec 2016 
 

Servery společnosti HSBC v USA a Velké Británii  (-) 

Hacktivistická skupina „OurMine“  

http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hackers-claim-have-targeted-cyberattack-hsbc-severs-1570530 

 

Řada filipínských vládních webových stránek  (-) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/philippines-government-websites-hit-by-massive-ddos-attacks-china-

suspected-506412.shtml 

 

Řada pro-islamistických webových stránek  (-) 

Hacktivista „Mons“  

https://www.hackread.com/ddos-attack-on-pro-isis-websites/ 

 

Webové stránky ruského zpravodajského portálu RT  (rt.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.rt.com/news/351645-rt-massive-ddos-attack/ 

 

Webové stránky knihovny amerického kongresu  (loc.gov) 

Neznámí útočníci  

https://blogs.loc.gov/loc/2016/07/library-fends-off-ddos-attack/ 

 

Servery Pokemon Go  (-) 

Hacktivista „PoodleCorp“  

http://news.softpedia.com/news/pokemon-go-servers-suffer-ddos-attack-at-the-hands-of-poodlecorp-

506386.shtml 

 

Servery Pokemon Go  (-) 

Hacktivistická skupina „OurMine“  

http://www.ibtimes.co.uk/pokemon-go-servers-go-down-again-following-ddos-attack-claimed-by-ourmine-

hackers-1571147 

 

Webové stránky portálu Wikileaks  (wikileaks.org) 

Neznámí útočníci  

https://www.rt.com/news/351995-wikileaks-attack-turkey-documents/ 

 

Webové stránky brazilského soudního dvoru Rio Court  (tjrj.jus.br) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Brasil“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-launches-ddos-attack-against-rio-court-that-blocked-

whatsapp-in-brazil-506468.shtml 

 

Řada serverů ISP v indické Bombaji  (-) 

Neznámí útočníci  

http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/hackers-target-internet-service-providers-in-mumbai-

2932118/ 

 

http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hackers-claim-have-targeted-cyberattack-hsbc-severs-1570530
http://news.softpedia.com/news/philippines-government-websites-hit-by-massive-ddos-attacks-china-suspected-506412.shtml
http://news.softpedia.com/news/philippines-government-websites-hit-by-massive-ddos-attacks-china-suspected-506412.shtml
https://www.hackread.com/ddos-attack-on-pro-isis-websites/
https://www.rt.com/news/351645-rt-massive-ddos-attack/
https://blogs.loc.gov/loc/2016/07/library-fends-off-ddos-attack/
http://news.softpedia.com/news/pokemon-go-servers-suffer-ddos-attack-at-the-hands-of-poodlecorp-506386.shtml
http://news.softpedia.com/news/pokemon-go-servers-suffer-ddos-attack-at-the-hands-of-poodlecorp-506386.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/pokemon-go-servers-go-down-again-following-ddos-attack-claimed-by-ourmine-hackers-1571147
http://www.ibtimes.co.uk/pokemon-go-servers-go-down-again-following-ddos-attack-claimed-by-ourmine-hackers-1571147
https://www.rt.com/news/351995-wikileaks-attack-turkey-documents/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-launches-ddos-attack-against-rio-court-that-blocked-whatsapp-in-brazil-506468.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-launches-ddos-attack-against-rio-court-that-blocked-whatsapp-in-brazil-506468.shtml
http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/hackers-target-internet-service-providers-in-mumbai-2932118/
http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/hackers-target-internet-service-providers-in-mumbai-2932118/

