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ČR 

11. 1. 2017 

Jabb.im – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupce česká služby Jabb.im vydal prohlášení, ve kterém přiznal rozsáhlý únik dat ze služby Jabbim 

Archive. Ta je určená pro platící VIP uživatele. Kompletní obsah databáze se objevil na ruských serverech, 

má 8 GB a obsahuje data za 6 měsíců, od října 2015 do března 2016. 

Odkazy: https://www.root.cz/zpravicky/jabbim-archive-postihl-velky-unik-dat-vip-uzivatelu/ 

 

 

20. 1. 2017 

ČSOB – phishingová zpráva 

Bankovní instituce ČSOB vydala varování před novou vlnou podvodných e-mailových zpráv. Ty obsahovaly 

text v českém nebo anglickém jazyce informující o nové zprávě a odkaz, který vedl na falešnou 

stránku internetového bankovnictví, která byla velmi podobná té originální. 

Odkazy: https://www.csob.cz/portal/cs/-/n170120?redirect=%2Fportal%2Fcs 

 

 

25. 1. 2017 

Česká Pošta – upozornění na podvodnou aplikaci 

Podle vyjádření mluvčího České pošty, cílila na uživatele mobilních telefonů s operačním systémem Android 

podvodná SMS zpráva, která vyzývala jménem České pošty ke stažení aplikace. Za tou se však ukrýval 

nebezpečný trojský kůň. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/427542-nestahujte-do-telefonu-aplikaci-posta-

online-je-to-podvod-varuje-ceska-posta.html 

 

 

30. 1. 2017 

Alza – upozornění na podvodnou aplikaci 

Zástupci e-shopu Alza.cz upozornili na šíření podvodné SMS zprávy, která se vydává za propagační akci: 

„Vyhráváte nákup v hodnotě 500 Kč. Pokud do 12 hodin provedete objednávku přes naši aplikaci, bude 

zcela ZDARMA.“ Ve zprávě se nachází odkaz na zavirovanou aplikaci. 

Odkazy: https://mobilizujeme.cz/clanky/podvodne-sms-lakaji-na-nakup-zdarma-pres-aplikaci-alza-cz/ 

 

 

  

https://www.root.cz/zpravicky/jabbim-archive-postihl-velky-unik-dat-vip-uzivatelu/
https://www.csob.cz/portal/cs/-/n170120?redirect=%2Fportal%2Fcs
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/427542-nestahujte-do-telefonu-aplikaci-posta-online-je-to-podvod-varuje-ceska-posta.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/427542-nestahujte-do-telefonu-aplikaci-posta-online-je-to-podvod-varuje-ceska-posta.html
https://mobilizujeme.cz/clanky/podvodne-sms-lakaji-na-nakup-zdarma-pres-aplikaci-alza-cz/
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31. 1. 2017 

Ministerstvo zahraničních věcí – cílem hackerského útoku 

Neznámým útočníkům se podařilo prorazit do e-mailového systému pracovníků ministerstva zahraničí. 

Podle vyjádření ministra Lubomíra Zaorálka se jednalo o sofistikovaný útok, nicméně útočníci se údajně 

nedostali do vnitřního systému ministerstva ke klasifikovaným informacím. 

Odkazy: http://neovlivni.cz/bleskova-zprava-kdosi-napadl-ucty-ministerstva-zahranici/ 

  

http://neovlivni.cz/bleskova-zprava-kdosi-napadl-ucty-ministerstva-zahranici/
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Svět 

1. 1. 2017 

Řada britských institucí – cílem hackerského útoku 

Britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti zveřejnilo, že se mu během prvního měsíce své činnosti 

podařilo zmařit 86 útoků, z nichž většina pravděpodobně pocházela z Číny, Severní Koreje, Ruska, Íránu 

a dalších kriminálních skupin. K nejoblíbenějším cílům útočníků údajně patří centrální banka Velké Británie, 

Ministerstvo obrany, jaderné základny, bezpečnostní a další. 

Odkazy: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-cyber-warriors-fight-two-9548368 

 

 

1. 1. 2017 

FBI – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „CyberZeist“ tvrdil, že na základě zranitelnosti v CMS Plone pronikl do správy 

webových stránek FBI, odkud odcizil a zveřejnil záznamy 155 příslušníků na serveru Pastebin. Společnost 

Plone popřela, že by útok mohl být proveden skrze zranitelnost nultého dne jejího redakčního systému. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55042/data-breach/fbi-hacked.html 

 

 

1. 1. 2017 

Susan M. Hughes Center – obětí ransomwaru 

Zástupci centra kosmetické chirurgie Susan M. Hughes spojeného se zdravotními lázněmi, které se 

nacházejí v New Jersey a Pensylvánii, oznámili, že incident, kdy byl jejich systém napaden ransomwarem, 

postihl informace o 11.400 pacientech. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/cosmetic-surgery-center-discloses-ransomware-attack/ 

 

 

1. 1. 2017 

Elektrická rozvodná soustava v Turecku – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření tureckého Ministerstva energetiky stojí za rozsáhlými výpadky dodávek elektrické energie 

v Istanbulu velký kybernetický útok. Podle Turecka stojí za útokem USA. 

Odkazy: http://www.hurriyetdailynews.com/major-cyber-attack-on-turkish-energy-ministry-

reported.aspx?pageID=238&nID=107981&NewsCatID=348 

 

 

  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-cyber-warriors-fight-two-9548368
http://securityaffairs.co/wordpress/55042/data-breach/fbi-hacked.html
https://www.databreaches.net/cosmetic-surgery-center-discloses-ransomware-attack/
http://www.hurriyetdailynews.com/major-cyber-attack-on-turkish-energy-ministry-reported.aspx?pageID=238&nID=107981&NewsCatID=348
http://www.hurriyetdailynews.com/major-cyber-attack-on-turkish-energy-ministry-reported.aspx?pageID=238&nID=107981&NewsCatID=348
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4. 1. 2017 

Indičtí představitelé vládních institucí – ohroženi škodlivou WhatsApp aplikací 

Indické zpravodajské služby vydaly varování pro bezpečnostní síly, že mohou být ohroženi malwarem 

v aplikaci WhatsApp. Nebezpečné soubory nesly podvržené jména dvou vládních institucí, Národní obranné 

akademie (National Defence Academy) a Národní vyšetřovací agentury (National Investigation Agency). 

Odkazy: http://mashable.com/2017/01/04/india-security-forces-whatsapp-virus-alert/#qc.ulsMXCPq9 

 

 

4. 1. 2017 

Brazilská doména Google.com.br – únos DNS záznamu 

Hacker s přezdívkou „Kuroi’SH“ dočasně ovládl DNS záznam domény google.com.br na serveru registro.br 

a přesměrovával návštěvníky stránek na pozměněnou webovou stránku. 

Odkazy: https://www.techworm.net/2017/01/google-brazil-hacked.html 

 

 

4. 1. 2017 

Emory Brain Health Center - obětí ransomwaru 

Zdravotnická instituce Emory se stala jednou z dalších oběti ransomwaru, který cílil na databáze MongoDB. 

Podle zástupců instituce byla databáze spravována třetí stranou a obsahovala přes 90 tisíc lékařských 

záznamů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/emory-healthcare-patient-data-hijacked-and-held-for-ransom/ 

 

 

4. 1. 2017 

Nezávislý školní okrsek v Northside – cílem hackerského útoku 

Na základě bezpečnostního incidentu, kdy došlo ke kompromitaci e-mailových účtů několika zaměstnanců, 

zaslali zástupci nezávislého školního okrsku v americkém Northside dopis přibližně 23 tisícům bývalých 

i současných studentů a zaměstnanců. V něm upozornili na možný únik jejich osobních informací. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/tx-letter-notifies-23000-nisd-employees-students-of-email-breach/ 

 

 

5. 1. 2017 

„DragonOK“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Palo Alto zveřejnila detaily aktivit čínské APT skupiny „DragonOK“, která cílila 

zejména na Japonsko a další východní regiony, jako je Tchaj-wan, Tibet a Rusko. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55113/apt/china-linked-dragonok.html 

 

  

http://mashable.com/2017/01/04/india-security-forces-whatsapp-virus-alert/#qc.ulsMXCPq9
https://www.techworm.net/2017/01/google-brazil-hacked.html
https://www.databreaches.net/emory-healthcare-patient-data-hijacked-and-held-for-ransom/
https://www.databreaches.net/tx-letter-notifies-23000-nisd-employees-students-of-email-breach/
http://securityaffairs.co/wordpress/55113/apt/china-linked-dragonok.html
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5. 1. 2017 

„OilRig“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost ClearSky Security objevila novou kampaň, za kterou stojí íránská APT skupina 

„OilRig“. Ta pro své aktivity využívala digitálně podepsaný malware a podvržené domény, které se tvářily, 

že patří Oxfordské univerzitě. Kampaň cílila na nejméně pět izraelských dodavatelů IT technologií, řadu 

finančních institucí a izraelskou poštovní úřad. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55145/apt/oilrig-apt-itan.html 

 

 

5. 1. 2017 

University of Alberta – cílem malwarového útoku 

Albertská univerzita v Kanadě zveřejnila detaily malwarového útoku, který tuto vzdělávací instituci postihl 

v loňském roce a postihl 300 počítačů. Incident ohrozil informace více než 3 tisíc studentů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ca-thousands-of-university-of-alberta-students-faculty-put-at-risk-

in-malware-security-breach/ 

 

 

6. 1. 2017 

Square Enix – únos účtu na sociální síti Twitter 

Twitterový účet evropské pobočky herního gigantu Square Enix se stal terčem hackerského útoku skupiny 

„cyberwolfgang“, která účet dočasně ovládla. Útočníci jménem společnosti publikovali řadu urážlivých 

zpráv adresovaných dalším herním společnostem. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/square-enix-europes-twitter-account-hacked-fires-nasty-insults-ea-fifa-

1599832 

 

 

6. 1. 2017 

Venezuelské Ministerstvo obrany – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do správy webových stránek venezuelského Ministerstva obrany  

(esguarnacpuntademata.mil.ve), odkud v rámci protestu proti diktatuře prezidenta Nicolase Madura odcizil 

a následně zveřejnil 2.100 záznamů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/venezuela-army-site-allegedly-hacked-in-protest-against-

president-nicolas-maduro-511644.shtml 

 

 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/55145/apt/oilrig-apt-itan.html
https://www.databreaches.net/ca-thousands-of-university-of-alberta-students-faculty-put-at-risk-in-malware-security-breach/
https://www.databreaches.net/ca-thousands-of-university-of-alberta-students-faculty-put-at-risk-in-malware-security-breach/
http://www.ibtimes.co.uk/square-enix-europes-twitter-account-hacked-fires-nasty-insults-ea-fifa-1599832
http://www.ibtimes.co.uk/square-enix-europes-twitter-account-hacked-fires-nasty-insults-ea-fifa-1599832
http://news.softpedia.com/news/venezuela-army-site-allegedly-hacked-in-protest-against-president-nicolas-maduro-511644.shtml
http://news.softpedia.com/news/venezuela-army-site-allegedly-hacked-in-protest-against-president-nicolas-maduro-511644.shtml
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7. 1. 2017 

MJ Freeway – cílem hackerského útoku 

Denverská softwarová společnost MJ Freeway, oznámila, že její hlavní i záložní server musel být odstaven 

z provozu následkem cíleného hackerského útoku. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hackers-target-marijuana-shops-with-attacks-against-critical-

software-511777.shtml 

 

 

7. 1. 2017 

Princeton University – cílem hackerského útoku 

Princetonská univerzita se stala jednou z 27 tisíc obětí, které byly útočníky odcizeny data skrze zranitelnost 

v MongoDB. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/princeton-university-becomes-victim-of-mongodb-ransom-attacks/ 

 

 

8. 1. 2017 

eSports Entertainment Association – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Přes 1 a půl milionu uživatelských profilů videoherní komunity eSports Entertainment Association, včetně 

jmen, e-mailových adres a osobních čísel, uniklo následkem hackerského útoku koncem prosince loňského 

roku. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/millions-esports-player-data-stolen-by-hackers-leaked-online-1600050 

 

 

9. 1. 2017 

Uživatelé služby Netflix v USA – cílem phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost FireEye Labs objevila aktivní sofistikovanou phishingovou kampaň, která 

se zaměřovala na uživatele služby Netflix v USA. Cílem kampaně bylo sbírat osobní informace a data 

z platebních karet zákazníků. 

Odkazy: https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/01/credit_card_dataand.html 

 

 

10. 1. 2017 

Los Angeles Valley College – obětí ransomwaru 

Vzdělávací instituce Los Angeles Valley College (LAVC) byla přinucena vyděračům zaplatit obnos 28 tisíc 

dolarů ve virtuální měně Bitcoin. Útočníkům se podařilo infikovat ransomwarem školní počítačovou síť, 

e-mailový server i hlasové schránky. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/la-school-pays-hackers-28000-bitcoin-after-computer-systems-hit-

ransomware-1600304  

http://news.softpedia.com/news/hackers-target-marijuana-shops-with-attacks-against-critical-software-511777.shtml
http://news.softpedia.com/news/hackers-target-marijuana-shops-with-attacks-against-critical-software-511777.shtml
https://www.databreaches.net/princeton-university-becomes-victim-of-mongodb-ransom-attacks/
http://www.ibtimes.co.uk/millions-esports-player-data-stolen-by-hackers-leaked-online-1600050
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/01/credit_card_dataand.html
http://www.ibtimes.co.uk/la-school-pays-hackers-28000-bitcoin-after-computer-systems-hit-ransomware-1600304
http://www.ibtimes.co.uk/la-school-pays-hackers-28000-bitcoin-after-computer-systems-hit-ransomware-1600304
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11. 1. 2017 

Řada italských politiků a podnikatelů – cílem kyberšpionážní kampaně 

Sourozenci Giulio a Francesca Maria Occhionerovi byli zatčeni v Římě po té, co byli obviněni z vedení 

dlouhodobé kyberšpionážní kampaně zaměřené na přední italské politiky, podnikatele a příslušníky 

zednářské lóže. Útočníci využívali malware označovaný jako „EyePyramid“. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/italian-siblings-arrested-over-long-running-cyber-espionage-

campaign 

 

 

11. 1. 2017 

Little Red Door – cílem hackerského útoku a vydírání 

Hacker s přezdívkou „ The Dark Overlord“ pronikl do počítačů neziskové organizace Little Red Door 

z amerického státu Indiana, která se zaměřuje na boj proti rakovině. Útočník požadoval po organizaci 

vyplacení-částky 50 Bitcoinů výměnou za to, že nezveřejní odcizená data. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/in-little-red-door-cancer-agency-hit-by-ransomware-attack-by-

thedarkoverlord/ 

 

 

12. 1. 2017 

Cellebrite – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Server Motherboard informoval o hackerském útoku na společnost Cellebrite a současně získal jako důkaz 

900 GB dat, které společnosti patřily. Cellebrite je populární firmou, která se sama zabývá hackingem 

mobilních telefonů. Vzorek dat obsahoval informace o zákaznících, databáze a obrovské množství 

technických informací o produktech společnosti. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-900-gb-of-cellebrite-data 

 

 

12. 1. 2017 

General Motors – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření zpravodajského serveru 7 Action News se stala automobilka General Motors, stejně jako 

další dva velcí výrobci automobilů v americkém Detroitu, obětí hackerského útoku. Během incidentu mohla 

být kompromitována jména a čísla sociálního zabezpečení zaměstnanců koncernu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/detroit-car-makers-allegedly-hacked-names-and-social-security-

numbers-stolen-511809.shtml 

 

 

  

http://www.securityweek.com/italian-siblings-arrested-over-long-running-cyber-espionage-campaign
http://www.securityweek.com/italian-siblings-arrested-over-long-running-cyber-espionage-campaign
https://www.databreaches.net/in-little-red-door-cancer-agency-hit-by-ransomware-attack-by-thedarkoverlord/
https://www.databreaches.net/in-little-red-door-cancer-agency-hit-by-ransomware-attack-by-thedarkoverlord/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-900-gb-of-cellebrite-data
http://news.softpedia.com/news/detroit-car-makers-allegedly-hacked-names-and-social-security-numbers-stolen-511809.shtml
http://news.softpedia.com/news/detroit-car-makers-allegedly-hacked-names-and-social-security-numbers-stolen-511809.shtml
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12. 1. 2017 

Okresní školy v Kanawha – obětí ransomwaru 

Zástupci škol v americkém okrese Kanawha oznámili, že jejich interní dokumenty musely být obnoveny 

ze záloh po té, co byl jejich systém infikován ransomwarem. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/wv-internal-documents-restored-after-ransomware-hack-on-

school-district/ 

 

 

13. 1. 2017 

Legitimní webové stránky – obětí clickjackingu 

Výzkumníci ze společnosti Sucuri objevili dvé vzájemně propojené podvodné reklamní kampaně, které díky 

zneužití služby Google AdSense kompromitovaly řadu legitimních webových stránek. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/pair-of-ad-fraud-campaigns-linked-to-defacement-attacks-by-

indonesian-hackers/article/631351/ 

 

 

13. 1. 2017 

Barts Health – obětí ransomwaru 

Zdravotnická organizace Barts Health, která zaštiťuje 5 velkých nemocnic ve východní části Londýna, 

se stala obětí ransomwaru. Následkem infekce došlo k omezení provozu některých systémů organizace. 

Odkazy: https://www.infosecurity-magazine.com/news/cyber-attack-barts-health-systems/ 

 

 

13. 1. 2017 

Thajské vládní náborové portály – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ provedlo v rámci operace #OpSingleGateway hackerské útoky na thajské 

vládní náborové portály, odkud odcizilo řadu citlivých informací o úřednících a uchazečích o zaměstnání. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-govt-job-portal/ 

 

 

13. 1. 2017 

University of Maryland School of Medicine – cílem hackerského útoku 

Praktičtí lékaři z lékařské fakulty Univerzity v Marylandu upozornili své pacienty, že na základě incidentu, 

kdy neznámý hacker pronikl do e-mailového účtu jednoho z asistentů, mohlo dojít ke kompromitaci jejich 

osobních informací. Dotčeno tak mohlo být přibližně 1.500 pacientů. 

Odkazy: http://www.baltimoresun.com/news/maryland/bs-md-security-breach-20170113-story.html 

 

  

https://www.databreaches.net/wv-internal-documents-restored-after-ransomware-hack-on-school-district/
https://www.databreaches.net/wv-internal-documents-restored-after-ransomware-hack-on-school-district/
https://www.scmagazine.com/pair-of-ad-fraud-campaigns-linked-to-defacement-attacks-by-indonesian-hackers/article/631351/
https://www.scmagazine.com/pair-of-ad-fraud-campaigns-linked-to-defacement-attacks-by-indonesian-hackers/article/631351/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/cyber-attack-barts-health-systems/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-govt-job-portal/
http://www.baltimoresun.com/news/maryland/bs-md-security-breach-20170113-story.html
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14. 1. 2017 

Vládní webové stránky Venezuely – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do správy vládních webových stránek Venezuely (gdc.gob.ve), 

odkud v rámci protestu proti diktatuře prezidenta Nicolase Madura odcizil a následně zveřejnil na serveru 

Pastebin 900 záznamů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55312/hacking/kapustkiy-hacked-government-of-

venezuela.html 

 

 

14. 1. 2017 

MrExcel.com – cílem hackerského útoku 

Zástupci komunitního webu MrExcel.com zveřejnili informaci o tom, že jejich diskusní fórum bylo v prosinci 

roku 2016 kompromitováno následkem hackerského útoku. 

Odkazy: http://www.mrexcel.com/details-of-data-breach-at-mrexcel-com/ 

 

 

14. 1. 2017 

Veřejné školy v Dracutu – cílem phishingového útoku 

Osobní informace včetně čísel sociálního pojištění současných i bývalých zaměstnanců veřejných škol 

v americkém městě Dracut byly kompromitovány, když jeden ze zaměstnanců podlehl sofistikovanému 

phishingovému útoku. 

Odkazy: http://www.lowellsun.com/news/ci_30726286/dracut-schools-hacked 

 

 

15. 1. 2017 

Řada indických bank – cílem hackerského útoku 

V řadě indických vládních bankovních institucí bylo zjištěno, že jejich SWIFT systémy pro globální 

mezibankovní komunikaci byly kompromitovány tak, aby generovaly podvržené dokumenty. 

Odkazy: http://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/hackers-infiltrate-govt-owned-bank-

systems-to-create-fake-trade-docs/56583688 

 

 

15. 1. 2017 

International House of Pancakes – únos účtu na sociální síti Twitter 

Neznámí hackeři dočasně ovládli twitterový účet společnosti IHOP, jejímž jménem publikovali politické 

texty zaměřené proti neúspěšné prezidentské kandidátce Hillary Clintonové. 

Odkazy: http://www.nbclosangeles.com/news/local/IHOP-Hacked-Twitter-Political-Tweet-Hillary-Clinton-

Sunday-410775535.html  

http://securityaffairs.co/wordpress/55312/hacking/kapustkiy-hacked-government-of-venezuela.html
http://securityaffairs.co/wordpress/55312/hacking/kapustkiy-hacked-government-of-venezuela.html
http://www.mrexcel.com/details-of-data-breach-at-mrexcel-com/
http://www.lowellsun.com/news/ci_30726286/dracut-schools-hacked
http://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/hackers-infiltrate-govt-owned-bank-systems-to-create-fake-trade-docs/56583688
http://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/hackers-infiltrate-govt-owned-bank-systems-to-create-fake-trade-docs/56583688
http://www.nbclosangeles.com/news/local/IHOP-Hacked-Twitter-Political-Tweet-Hillary-Clinton-Sunday-410775535.html
http://www.nbclosangeles.com/news/local/IHOP-Hacked-Twitter-Political-Tweet-Hillary-Clinton-Sunday-410775535.html
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16. 1. 2017 

Ruská TV První kanál – cílem hackerského útoku 

Ruská státní televize „První kanál“ obvinila neznámé hackery z úniku poslední epizody ruské verze seriálu 

Sherlock od BBC, která měl mít vysílací premiéru následující den. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55386/hacking/sherlock.html 

 

 

16. 1. 2017 

Jihokorejský vyšetřovací tým – cílem hackerského útoku 

Deník Korea Times zveřejnil detaily pokusu cizích hackerů prolomit se do notebooku patřícího speciálnímu 

týmu, který vyšetřoval politický skandál jihokorejské prezidentky Park Geun-hye. 

Odkazy: http://m.koreatimes.co.kr/pad/news/view.jsp?req_newsidx=222181 

 

 

17. 1. 2017 

Diskusní fórum Supercell – cílem hackerského útoku 

Neznámí útočníci pronikli do systémů diskusního fóra společnosti Supercell, která stojí za populární hrou 

„Clash of Clans“, odkud odcizili 1,1 milionu uživatelských účtů. Podle vyšetřování k útoku došlo 

pravděpodobně již v září 2016. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hackers-steal-Forum-accounts-from-clash-of-clans-

creator-supercell 

 

 

17. 1. 2017 

Nizozemští občané – obětí možného podvodu 

Na základě vyšetřování řady kyberkriminálních zločinů a zatčení jednoho pachatele informovala nizozemská 

policie e-mailovou zprávou 20 tisíc možných obětí podvodu, aby si provedli změnu přihlašovacích údajů. 

Odkazy: https://www.infosecurity-magazine.com/news/dutch-cops-warn-20000-email/ 

 

 

17. 1. 2017 

Advanced Flexible Composites Inc. – cílem hackerského útoku 

Počítačový systém společnosti Advanced Flexible Composites Inc. (AFC) se stal terčem hackerského útoku, 

který způsobil neschopnost zpracovávat objednávky a žádosti o cenové nabídky z přijatých e-mailů.  

Odkazy: https://www.databreaches.net/computer-hacker-hits-illinois-processor/ 

 

 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/55386/hacking/sherlock.html
http://m.koreatimes.co.kr/pad/news/view.jsp?req_newsidx=222181
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hackers-steal-Forum-accounts-from-clash-of-clans-creator-supercell
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hackers-steal-Forum-accounts-from-clash-of-clans-creator-supercell
https://www.infosecurity-magazine.com/news/dutch-cops-warn-20000-email/
https://www.databreaches.net/computer-hacker-hits-illinois-processor/
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17. 1. 2017 

Racingpulse – obětí ransomwaru 

Populární indické webové stránky o jezdectví Racingpulse.in byly zasaženy ransomwarem Dharma. 

Odkazy: https://www.hackread.com/india-horse-racing-site-hacked-with-dharma-ransomware/ 

 

 

18. 1. 2017 

Studenti vysokých škol v USA – cílem scamového útoku 

Specialisté z FBI, kteří se zaměřují na počítačovou kriminalitu, publikovali varování před rozšířeným 

scamovým útokem, který cílí na studenty vysokých škol. Podvodníci se je snažili oklamat, aby z důvodu 

pořízení vybavení pro inzerovanou pracovní pozici prováděli vklady na jejich bankovní účty. 

Odkazy: https://www.ic3.gov/media/2017/170118.aspx 

 

 

18. 1. 2017 

Řada biomedicínských výzkumných zařízení – cílem malwarového útoku 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily nově objeveného malwaru „Quimitchin“ pro 

platformu Mac, který nejméně dva roky bez povšimnutí cílil na počítače v biomedicínských výzkumných 

zařízeních. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/01/new-mac-backdoor-using-antiquated-

code/ 

 

 

20. 1. 2017 

Crescent Hill Radio WCHQ 100.9 FM – cílem hackerského útoku 

Populární neziskové rádio Crescent Hill Radio WCHQ 100.9 FM v americkém městě Louisville se stalo 

terčem hackerského útoku, při kterém došlo ke změně obsahu vysílání. Rádio 15 minut vysílalo hanlivou 

píseň zaměřenou proti současnému prezidentovi USA. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/radio-station-kentucky-hacked-fk-donald-trump-song-played-15-

minutes-1602495 

 

 

20. 1. 2017 

Veřejná knihovna v St. Louis – obětí ransomwaru 

Veřejná knihovna v americkém St. Louis se stala obětí ransomwaru. Útočníci požadovali jako výkupné 

35 tisíc dolarů ve virtuální měně Bitcoin. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2017/01/20/ransomware-attack-hits-st-louis-public-library/ 

  

https://www.hackread.com/india-horse-racing-site-hacked-with-dharma-ransomware/
https://www.ic3.gov/media/2017/170118.aspx
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/01/new-mac-backdoor-using-antiquated-code/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/01/new-mac-backdoor-using-antiquated-code/
http://www.ibtimes.co.uk/radio-station-kentucky-hacked-fk-donald-trump-song-played-15-minutes-1602495
http://www.ibtimes.co.uk/radio-station-kentucky-hacked-fk-donald-trump-song-played-15-minutes-1602495
http://www.welivesecurity.com/2017/01/20/ransomware-attack-hits-st-louis-public-library/
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20. 1. 2017 

Bowlmor AMF – cílem hackerského útoku 

Zástupci největší světové sítě bowlingových center Bowlmor AMF, oznámili, že v loňském roce došlo 

k malwarové infekci a úniku dat z platebních karet zákazníků na 21 z více než 300 jejich poboček ve dvanácti 

státech. 

Odkazy: http://www.richmond.com/business/local/article_af1fdfd6-ed6f-5ab4-ba1a-8fbf596c685d.html 

 

 

20. 1. 2017 

Ohio State Veterinary Medical Center – obětí malwarové infekce 

Malwarová infekce systémů dublinské veterinární kliniky v americkém státě Ohio způsobila narušení 

bezpečnosti osobních záznamů více než 4.611 klientů. Zástupci kliniky nicméně nepotvrdili krádež či 

poškození dat. 

Odkazy: http://thelantern.com/2017/01/ohio-state-veterinary-medical-center-at-dublin-hit-with-possible-

data-breach/ 

 

 

21. 1. 2017 

BBC Northampton – únos účtu na sociální síti Twitter 

Neznámí hackeři dočasně ovládli twitterový účet BBC Northampton (@BBCNorthampton), jejímž jménem 

publikovali falešné zprávy o zastřelení prezidenta Donalda Trumpa. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-38704470 

 

 

21. 1. 2017 

National Aids Research Institute (NARI) – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Sc0rp10nGh0s7“ ze skupiny „Shad0w Security crew“ pronikl do serverů indického 

Institutu pro výzkum AIDS (NARI), kde měl údajně přístup k více než 1 GB záznamů s výsledky testů na HIV. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55535/cyber-crime/national-aids-research-institute-nari-

hack.html 

 

 

21. 1. 2017 

New York Times – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla twitterový účet New York Times Video (@nytvideo), jehož 

jménem publikovala falešné zprávy. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55580/cyber-crime/new-york-times-hacked.html 

  

http://www.richmond.com/business/local/article_af1fdfd6-ed6f-5ab4-ba1a-8fbf596c685d.html
http://thelantern.com/2017/01/ohio-state-veterinary-medical-center-at-dublin-hit-with-possible-data-breach/
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22. 1. 2017 

AlphaBay – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Přibližně 218 tisíc nešifrovaných zpráv mezi kupujícími a prodávajícími na darknetovém tržišti AlphaBay bylo 

zveřejněno on-line. Za útokem údajně stál hacker s přezdívkou „Cipher0007“, který však podle vyjádření 

AlphaBay dostal již před tím zaplaceno za odhalení chyb, který únik dat umožňovaly. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/alphabay-dark-web-marketplace-users-

compromised/article/634111/ 

 

 

23. 1. 2017 

Britské firmy a instituce – potenciálním cílem hackerských útoků 

Saudská Arábie varovala organizace ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, aby byly na 

pozoru před kybernetickými útoky skrze novou variantu malwaru „Shamoon“. Mezi potenciální cíle měly 

patřit například firmy zabývající se chemickým průmyslem nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odkazy: http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/saudi-arabia-warns-cyber-attacks-labor-ministry-hit/ 

 

 

23. 1. 2017 

XP Investimentos SA – cílem hackerského útoku a vydírání 

Neznámí hackeři se pokoušeli vydírat brazilskou nezávislou brokerskou společnost XP Investimentos SA, 

aby zaplatila částku v hodnotě 7,1 milionů dolarů za nezveřejnění incidentu, během kterého se útočníkům 

podařilo odcizit citlivá data 29 tisíc klientů společnosti. 

Odkazy: http://www.nasdaq.com/article/hackers-blackmail-brazil-broker-xp-over-client-data-breach-valor-

20170123-01328 

 

 

24. 1. 2017 

Resort a kasino Grey Eagle – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři vystavili na serveru Pastebin část odcizených dat ze systémů společnosti Grey Eagle, která 

spravuje resort a kasino. V textu připojili hrozbu, že zveřejní i další stovky GB dat společnosti za posledních 

6 měsíců. K útoku se nikdo nepřihlásil. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ca-grey-eagle-resort-hackers-threaten-to-dump-sensitive-

employee-and-customer-info/ 

 

 

  

https://www.scmagazine.com/alphabay-dark-web-marketplace-users-compromised/article/634111/
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24. 1. 2017 

Demokratická strana USA – cílem hackerského útoku 

Místní webové stránky Demokratické strany v americkém okrese Wisconsin se staly terčem hackerského 

útoku, za kterým údajně stáli hackeři z Ruska. 

Odkazy: http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/24/russians-suspected-hacking-

wisconsin-dems/97023222/ 

 

 

25. 1. 2017 

Nejmenovaná britská TV stanice – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost SecureWorks zveřejnila informace o tom, že známá hackerská skupina „APT28“ 

pronikla do systémů jedné nejmenované britské TV stanice, kde zůstávala od června 2015 po dobu jednoho 

roku bez povšimnutí. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-fancy-bear-hackers-had-access-uk-television-station-

almost-year-1603226 

 

 

25. 1. 2017 

Zdravotnická organizace v okrese Campbell – obětí phishingového útoku 

Následkem úspěšného phishingového útoku, kdy se neznámý podvodník vydával za jednoho z vedoucích 

představitelů nemocnice Campbell County Health, došlo k úniku informací o mzdách, daňových přiznáních 

a čísel sociálního zabezpečení více než 1.400 zaměstnanců organizace, kteří zde pracovali v roce 2016. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/wy-hospital-scammed-for-employee-information/ 

 

 

25. 1. 2017 

Řada velkých čínských internetových společností – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Hacker s přezdívkou „DoubleFlag“ nabízel na dark webu k prodeji 1 miliardu uživatelských účtů, které byly 

odcizeny z databází několika čínských internetových společností, včetně NetEase Inc. a jejích dceřiných 

společností 126.com, 163.com a Yeah.net a řady dalších. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacker-selling-1-billion-chinese-internet-giants-data/ 

 

 

25. 1. 2017 

U.S. Cellular – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „DoubleFlag“ tvrdil, že nabízí k prodeji databázi obsahující 126 milionů záznamů 

o zákaznících telekomunikační společnosti U.S. Cellular. Společnost hackerský útok popřela. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacker-selling-126-million-us-cellular-customers-data/  

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/24/russians-suspected-hacking-wisconsin-dems/97023222/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/24/russians-suspected-hacking-wisconsin-dems/97023222/
http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-fancy-bear-hackers-had-access-uk-television-station-almost-year-1603226
http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-fancy-bear-hackers-had-access-uk-television-station-almost-year-1603226
https://www.databreaches.net/wy-hospital-scammed-for-employee-information/
https://www.hackread.com/hacker-selling-1-billion-chinese-internet-giants-data/
https://www.hackread.com/hacker-selling-126-million-us-cellular-customers-data/
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25. 1. 2017 

Policie v Crockrell Hill – obětí ransomwaru 

Zástupci policie v americkém texaském městě Cockrell Hill připustili v tiskové zprávě, že následkem 

ransomwarové infekce na jejich serverech přišlo jejich oddělení o množství důkazního materiálu za několik 

posledních let. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-department-loses-years-worth-of-

evidence-in-ransomware-incident/ 

 

 

25. 1. 2017 

Řada indických e-shopů – obětí podvodu 

Čtyři náctiletí podvodníci byli zatčeni poté, co bylo odhaleno, že zneužili zranitelnosti v platebním portálu 

PayU, která jim umožnila odcizit digitální kupóny v hodnotě 134 tisíc dolarů. 

Odkazy: http://www.hindustantimes.com/delhi/delhi-police-arrests-four-hackers-for-digital-

shoplifting/story-gZ9F9IuiUwBv7dUjUBcIAI.html 

 

 

25. 1. 2017 

Škola v okresu Tipton – obětí phishingového útoku 

Následkem oklamání jednoho ze zaměstnanců se škola v americkém okrese Tipton se stala obětí úspěšného 

phishingového útoku, který vedl ke kompromitaci údajů o mzdách a daňových přiznání zaměstnanců. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/tn-tipton-county-schools-employee-falls-for-phish-emails-

employees-w-2-data-to-criminal/ 

 

 

25. 1. 2017 

Švédské ozbrojené síly – cílem hackerského útoku 

Zpravodajský portál Dagens Nyheter informoval o tom, že švédské ozbrojené síly čelili intenzivním 

kybernetickým útokům, které vedly k vypnutí informačního systému Caxcis. Ten armáda využívala pro 

vojenská cvičení. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-sweden-defence-cyberattack-idUSKBN1592K2 

 

 

  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-department-loses-years-worth-of-evidence-in-ransomware-incident/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-department-loses-years-worth-of-evidence-in-ransomware-incident/
http://www.hindustantimes.com/delhi/delhi-police-arrests-four-hackers-for-digital-shoplifting/story-gZ9F9IuiUwBv7dUjUBcIAI.html
http://www.hindustantimes.com/delhi/delhi-police-arrests-four-hackers-for-digital-shoplifting/story-gZ9F9IuiUwBv7dUjUBcIAI.html
https://www.databreaches.net/tn-tipton-county-schools-employee-falls-for-phish-emails-employees-w-2-data-to-criminal/
https://www.databreaches.net/tn-tipton-county-schools-employee-falls-for-phish-emails-employees-w-2-data-to-criminal/
http://www.reuters.com/article/us-sweden-defence-cyberattack-idUSKBN1592K2
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26. 1. 2017 

High Fidelity – cílem hackerského útoku 

Philip Rosedale, zakladatel a CEO společnosti High Fidelity, která se zaměřuje na virtuální realitu, varoval 

uživatele jejích služeb a produktů, že na přelomu prosince a ledna došlo ke kompromitaci e-mailového účtu 

jednoho ze zaměstnanců. Důvodem varování byla obava před možnými podvrženými e-maily. 

Odkazy: http://nwn.blogs.com/nwn/2017/01/high-fidelity-vr-security-breach-philip-rosedale.html 

 

 

27. 1. 2017 

D.C. Police – obětí ransomwaru 

Přibližně 70 procent kapacity paměťových úložišť, kam se ukládají data z dohledových kamer washingtonské 

policie, bylo infikováno ransomwarem. K incidentu, který donutil administrátory k rozsáhlým reinstalacím 

systémů, došlo jen osm dní před inaugurací nového prezidenta USA Donalda Trumpa. 

Odkazy: https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hackers-hit-dc-police-closed-circuit-camera-

network-city-officials-disclose/2017/01/27/d285a4a4-e4f5-11e6-ba11-

63c4b4fb5a63_story.html?utm_term=.03f425aa3eec 

 

 

27. 1. 2017 

Představitelé NATO – cílem spear-phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Talos zveřejnila detaily spear-phishingové kampaně „Matryoshka Doll“, která 

v průběhu loňských vánočních a novoročních svátků cílila na představitele NATO. 

Odkazy: http://blog.talosintelligence.com/2017/01/matryoshka-doll.html 

 

 

27. 1. 2017 

ANSTO – cílem hackerského útoku 

Neznámí útočníci pronikli do systémů Synchrotronu australské organizace ANSTO (Australian Nuclear 

Science and Technology Organisation), odkud odcizili přihlašovací údaje vědců. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2017/02/03/australian_synchrotron_hacked/ 

 

 

27. 1. 2017 

Sunrun – obětí spear-phishingového útoku 

Výrobce solárních panelů Sunrun se stal obětí spear-phishingového útoku, kdy se neznámý útočník se 

vydával za CEO firmy Lynna Juricha. To vedlo ke kompromitaci o mzdách a daňových přiznání zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.sfgate.com/business/article/Sunrun-hack-nabs-employee-W-2-tax-forms-

10889441.php  

http://nwn.blogs.com/nwn/2017/01/high-fidelity-vr-security-breach-philip-rosedale.html
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hackers-hit-dc-police-closed-circuit-camera-network-city-officials-disclose/2017/01/27/d285a4a4-e4f5-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_story.html?utm_term=.03f425aa3eec
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hackers-hit-dc-police-closed-circuit-camera-network-city-officials-disclose/2017/01/27/d285a4a4-e4f5-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_story.html?utm_term=.03f425aa3eec
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/hackers-hit-dc-police-closed-circuit-camera-network-city-officials-disclose/2017/01/27/d285a4a4-e4f5-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_story.html?utm_term=.03f425aa3eec
http://blog.talosintelligence.com/2017/01/matryoshka-doll.html
http://www.theregister.co.uk/2017/02/03/australian_synchrotron_hacked/
http://www.sfgate.com/business/article/Sunrun-hack-nabs-employee-W-2-tax-forms-10889441.php
http://www.sfgate.com/business/article/Sunrun-hack-nabs-employee-W-2-tax-forms-10889441.php
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28. 1. 2017 

Romantik Seehotel Jaegerwirt – cílem hackerského útoku a vydírání 

Zástupci rakouského hotelu Romantik Seehotel Jaegerwirt připustili, že zaplatili ve virtuální měně Bitcoin 

částku v hodnotě 1.500 EUR neznámým hackerům, kterým se podařilo prolomit elektronický systém 

dveřních zámků. Útočníci vydírali vedení hotelu s tím, že neodemknou pokoje několika set hostů, dokud 

nedostanou zaplaceno požadované výkupné. 

Odkazy: https://cdn.ampproject.org/c/www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-

locked-in-rooms/amp 

 

 

28. 1. 2017 

World Wrestling Entertainment – únos účtů na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně získala kontrolu nad twitterovými účty, které jsou spojovány 

s aktivitami skupiny World Wrestling Entertainment. Mezi napadené účty patřily WWE Universe, WWE NXT, 

WWE Network, Summer Slam, účty wrestlerů John Cena a Triple H. Kompromitována byla také stránka 

WWE na síti Tumblr. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacks-multiple-wwe-cnn-social-media-accounts-1603815 

 

 

30. 1. 2017 

Polské Ministerstvo zahraničních věcí – cílem hackerského útoku 

Podle polského zpravodajského portálu Rzeczpospolita došlo v prosinci 2016 k hackerskému útoku na 

polské Ministerstvo zahraničních věcí. Za útokem údajně stála ruská APT skupina, označovaná jako „APT28“. 

Odkazy: http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/291184,Russian-hackers-behind-attempted-Polish-foreign-

ministry-hack-report 

 

 

31. 1. 2017 

Řada vlád na Blízkém a Středním východě – cílem kyberšpionážní kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks zveřejnili detaily nové kyberšpionážní kampaně, pomocí 

které cílila hackerská skupina „Gaza Cybergang“ na vládní představitele a instituce na Blízkém a Středním 

východě. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55840/intelligence/gaza-cybergang-dustysky.html 

 

 

  

https://cdn.ampproject.org/c/www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-locked-in-rooms/amp
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http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacks-multiple-wwe-cnn-social-media-accounts-1603815
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/291184,Russian-hackers-behind-attempted-Polish-foreign-ministry-hack-report
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/291184,Russian-hackers-behind-attempted-Polish-foreign-ministry-hack-report
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31. 1. 2017 

CD Projekt Red – cílem hackerského útoku 

Polská společnost CD Projekt Red, která stojí za vývojem populární počítačové hry Witcher a série komiksů, 

oznámila, že došlo k hackerskému útoku na její diskusní fórum. V průběhu incidentu, ke kterému mělo dojít 

už v březnu 2016, bylo kompromitováno přes 1,8 milionů uživatelských přihlašovacích údajů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/cd-projekt-red-forum-hack-witcher-3-developer-breach-exposes-1-8-

million-accounts-1604124 

 

 

31. 1. 2017 

Servery státní správy v americkém okrese Licking – obětí ransomwaru 

Servery státní správy v americkém okrese Licking se staly obětí ransomwaru, který způsobil nefunkčnost 

řady místních systémů. 

Odkazy: http://www.newarkadvocate.com/story/news/local/2017/01/31/county-government-computers-

phones-shut-down-virus/97324126/ 

 

 

31. 1. 2017 

Diskusní fórum k XBOX 360 a PSP ISO – cílem hackerského útoku 

Neznámý hacker údajně pronikl do databází diskusního fóra pro uživatele herních platforem XBOX 360 

a PlayStation Portable ISO, kde měl kompromitovat 2,5 milionů herních účtů. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/xbox-and-psp-forum-accounts-breached/article/635024/ 

 

 

31. 1. 2017 

Rádio Sunny 107.9 WFBS – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři pozměnili dočasně obsah vysílání radiové stanice Sunny 107.9, které tak nečekaně vysílalo 

hanlivou píseň, zaměřenou proti novému prezidentovi USA, s názvem „F*** Donald Trump". 

Odkazy: https://radioinsight.com/headlines/110432/multiple-stations-hijacked-with-profane-anti-trump-

song/ 

 

 

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/cd-projekt-red-forum-hack-witcher-3-developer-breach-exposes-1-8-million-accounts-1604124
http://www.ibtimes.co.uk/cd-projekt-red-forum-hack-witcher-3-developer-breach-exposes-1-8-million-accounts-1604124
http://www.newarkadvocate.com/story/news/local/2017/01/31/county-government-computers-phones-shut-down-virus/97324126/
http://www.newarkadvocate.com/story/news/local/2017/01/31/county-government-computers-phones-shut-down-virus/97324126/
https://www.scmagazine.com/xbox-and-psp-forum-accounts-breached/article/635024/
https://radioinsight.com/headlines/110432/multiple-stations-hijacked-with-profane-anti-trump-song/
https://radioinsight.com/headlines/110432/multiple-stations-hijacked-with-profane-anti-trump-song/
https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky Victoria’s Human Rights Commission  (humanrightscommission.vic.gov.au) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/03/anonymous-hackers-take-over-victorias-human-

rights-commission-website 

 

Webové stránky indické National Security Guard  (nsg.gov.in) 

Neznámí útočníci  

http://tech.firstpost.com/news-analysis/nsg-website-defaced-with-insulting-messages-against-prime-

minister-narendra-modi-355620.html 

 

Webové stránky magistrátu skotského města Aberdeen  (aberdeencity.gov.uk) 

Hacktivistická skupina „Team System DZ“  

https://www.scmagazineuk.com/aberdeen-city-council-website-defaced-motive-unclear/article/634538/ 

 

 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Služby webhostingové společnosti 123-Reg  (123-reg.co.uk) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/uks-largest-hosting-firm-123-reg-ddos-attacks/ 

 

Pokladní systémy festivalu Sundance Film  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.cnet.com/news/hackers-sundance-film-festival-shut-down-box-office/ 

 

Systémy bankovních institucí Lloyds Bank, Halifax a Bank of Scotland  (-) 

Neznámí útočníci  

http://uk.businessinsider.com/lloyds-hit-by-distributed-denial-of-service-cyber-attack-in-january-2017-

2017-1 

 

Webové stránky Hong Kong Securities Brokers  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.reuters.com/article/us-hongkong-regulator-cyber-idUSKBN15B09R 

 

Webové stránky společností Dr.Web a Emsisoft  (drweb.com, emsisoft.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/emsisoft-website-hit-by-ddos-attack-as-company-

releases-ransomware-decrypter/ 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/03/anonymous-hackers-take-over-victorias-human-rights-commission-website
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/03/anonymous-hackers-take-over-victorias-human-rights-commission-website
http://tech.firstpost.com/news-analysis/nsg-website-defaced-with-insulting-messages-against-prime-minister-narendra-modi-355620.html
http://tech.firstpost.com/news-analysis/nsg-website-defaced-with-insulting-messages-against-prime-minister-narendra-modi-355620.html
https://www.scmagazineuk.com/aberdeen-city-council-website-defaced-motive-unclear/article/634538/
https://www.hackread.com/uks-largest-hosting-firm-123-reg-ddos-attacks/
https://www.cnet.com/news/hackers-sundance-film-festival-shut-down-box-office/
http://uk.businessinsider.com/lloyds-hit-by-distributed-denial-of-service-cyber-attack-in-january-2017-2017-1
http://uk.businessinsider.com/lloyds-hit-by-distributed-denial-of-service-cyber-attack-in-january-2017-2017-1
http://www.reuters.com/article/us-hongkong-regulator-cyber-idUSKBN15B09R
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/emsisoft-website-hit-by-ddos-attack-as-company-releases-ransomware-decrypter/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/emsisoft-website-hit-by-ddos-attack-as-company-releases-ransomware-decrypter/
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Služby poskytovatele internetu Sonic  (sonic.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.hoodline.com/2017/01/sonic-customers-offline-as-local-internet-provider-hit-with-ddos-

attack 

 

Webové stránky National Union of Journalists of the Philippines  (nujp.org) 

Neznámí útočníci  

http://www.rappler.com/nation/157842-nujp-website-down-denial-of-service-attack 

 

Služby internetového bankovnictví instituce HCBC  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.bankinfosecurity.com/ddos-attack-slams-hsbc-a-8835 

https://www.hoodline.com/2017/01/sonic-customers-offline-as-local-internet-provider-hit-with-ddos-attack
https://www.hoodline.com/2017/01/sonic-customers-offline-as-local-internet-provider-hit-with-ddos-attack
http://www.rappler.com/nation/157842-nujp-website-down-denial-of-service-attack
http://www.bankinfosecurity.com/ddos-attack-slams-hsbc-a-8835

