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ČR 

2. 11. 2016 

Navýšení kapacity e-mailové schránky zadarmo – phishingová zpráva 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ varoval před novou phishingovou kampaní, která se začala šířit českým 

internetem. Útočníci anglickým jazykem vyzývali v podvodné zprávě uživatele k přihlášení do e-mailového 

boxu, aby mohlo být provedeno následné bezplatné navýšení jeho kapacity. Odkaz však vedl na falešný 

formulář, který sloužil pouze k vylákání přihlašovacích údajů. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/419414-chcete-navysit-kapacitu-zadarmo-novy-

phishingovy-podvod-se-siri-ceskem.html 

 

 

14. 11. 2016 

On-line seznamka AdultFriendFinder – únik přihlašovacích údajů 

Zřizovatel erotické seznamky AdultFriendFinder a serveru Penthouse.com nedostatečně zabezpečil 

uživatelské účty. Neznámí hackeři tak odcizili z jeho databází přibližně 412 milionů přihlašovacích údajů, 

z nichž 250 tisíc údajně patří klientům české společnosti Seznam.cz. Uživatelé navíc používali příliš 

jednoduchá hesla. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/z-erotickych-webu-uniklo-400-milionu-hesel-250-tisic-adres-je-ze-

seznamu/ 

 

 

22. 11. 2016 

Facebook – šíření ransomware 

Bezpečnostní společnost Eset vydala varování pro uživatele sociální sítě Facebook před šířením 

nebezpečného ransomware „Locky“. Ten se do zařízení dostane skrze škodlivý kód „Nemucod“, který se 

maskuje jako potřebné rozšíření videopřehrávače na podvodných webových stránkách. Uživatel Facebooku 

je na tyto stránky přesměrován po pokusu otevřít infikovaný vektorový grafický soubor SVG. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/421357-nebezpecny-virus-se-maskuje-za-fotku-

na-facebooku-siri-se-i-v-cesku.html 

 

 

  

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/419414-chcete-navysit-kapacitu-zadarmo-novy-phishingovy-podvod-se-siri-ceskem.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/419414-chcete-navysit-kapacitu-zadarmo-novy-phishingovy-podvod-se-siri-ceskem.html
http://www.lupa.cz/clanky/z-erotickych-webu-uniklo-400-milionu-hesel-250-tisic-adres-je-ze-seznamu/
http://www.lupa.cz/clanky/z-erotickych-webu-uniklo-400-milionu-hesel-250-tisic-adres-je-ze-seznamu/
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/421357-nebezpecny-virus-se-maskuje-za-fotku-na-facebooku-siri-se-i-v-cesku.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/421357-nebezpecny-virus-se-maskuje-za-fotku-na-facebooku-siri-se-i-v-cesku.html
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Svět 

1. 11. 2016 

Uživatelé MacOS – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Cylance objevila masivní malvertisingovou kampaň, která skrze Google AdWords 

cílí na uživatele zařízení s MacOS. 

Odkazy: https://blog.cylance.com/malvertising-on-google-adwords-targeting-macos-users 

 

 

1. 11. 2016 

PageGroup – cílem hackerského útoku 

Britská náborová společnost PageGroup potvrdila, že neznámý hacker pronikl do její počítačové sítě, 

kde získal přístup k osobním informacím všech žadatelů o zaměstnání. K průniku mělo dojít po infiltraci 

jednoho z vývojářských serverů společnosti Capgemini, která pro PageGroup zabezpečuje IT technologie. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/11/11/capgemini_pagegroup_leak/ 

 

 

1. 11. 2016 

Raqqa Telegram Channel – cílem hackerského útoku 

Hackerská skupina „United Cyber Caliphate“, která je spojována s islamistickým hnutím ISIS, vydala 

prohlášení, že stojí za vypnutím jednoho kanálu sociální sítě Telegram. Ten patřil syrské aktivistické skupině, 

která na kanále reportovala aktuální situaci ve městě Rakka. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/pro-isis-hackers-claim-shutting-down-telegram-channel-raqqa-based-

syrian-activist-group-1589635 

 

 

2. 11. 2016 

City of El Paso – obětí phishingového útoku 

Pokladna města El Paso přišla na základě phishingového útoku o finanční hotovost v hodnotě 3 milionů 

dolarů, které byly určeny na projekt tramvajové dopravy, když neznámá osoba nebo skupina v komunikaci 

s úředníky předstírala, že jedná jménem dodavatelské společnosti. 

Odkazy: http://www.kvia.com/crime/source-citys-streetcar-project-allegedly-scammed/140214834 

 

 

  

https://blog.cylance.com/malvertising-on-google-adwords-targeting-macos-users
http://www.theregister.co.uk/2016/11/11/capgemini_pagegroup_leak/
http://www.ibtimes.co.uk/pro-isis-hackers-claim-shutting-down-telegram-channel-raqqa-based-syrian-activist-group-1589635
http://www.ibtimes.co.uk/pro-isis-hackers-claim-shutting-down-telegram-channel-raqqa-based-syrian-activist-group-1589635
http://www.kvia.com/crime/source-citys-streetcar-project-allegedly-scammed/140214834
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2. 11. 2016 

Business Insider – cílem hackerského útoku 

Hacktivistická skupina „OurMine“ pozměnila a zveřejnila některé články na webových stránkách 

zpravodajského serveru Business Insider. 

Odkazy: https://www.hackread.com/ourmine-hacks-business-insider-website/ 

 

 

2. 11. 2016 

Unie zdravotních sester na Novém Zélandu – obětí spear-phishingového útoku 

Organizace NZNO, která sdružuje zdravotní sestry na Novém Zélandu, informovala svých 47 tisíc členů 

o úniku a možné kompromitaci jejich osobních údajů. K tomu mělo dojít po předchozím úspěšném 

spear-phishingovém útoku, kterému podlehl jeden ze zaměstnanců organizace. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/new-zealand-nurses-organisation-notifies-47000-members-of-

breach/ 

 

 

2. 11. 2016 

City of El Paso – obětí phishingového útoku 

Pokladna města El Paso přišla na základě phishingového útoku o finanční hotovost v hodnotě 3 milionů 

dolarů, které byly určeny na projekt tramvajové dopravy, když neznámá osoba nebo skupina v komunikaci 

s úředníky předstírala, že jedná jménem dodavatelské společnosti. 

Odkazy: http://www.kvia.com/crime/source-citys-streetcar-project-allegedly-scammed/140214834 

 

 

2. 11. 2016 

Řada amerických univerzitních institucí – cílem hackerského útoku 

V americké Arizoně byl zatčen hacker Jonathan Powell, který se naboural do e-mailových účtů více než tisíce 

studentů a zaměstnanců na dvou univerzitách. Jednou z nich byla Pace University v New Yorku. Powell se 

pokusil podobně napadnout účty na dalších 75 vzdělávacích institucích. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-universities-idUSKBN12X2MG 

 

 

4. 11. 2016 

Sentinel Hotel – cílem PoS malwaru 

Zástupci hotelu Sentinel v americkém Portlandu oznámili, že bylo zahájeno vyšetřování incidentu, kdy byl 

neznámou osobou nainstalován škodlivý program do jednoho z platebních terminálů na recepci hotelu. 

Tento malware zaznamenával vše, co bylo zadáno na vstupu terminálu, zejména údaje z platebních karet. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/or-sentinel-hotel-notifies-guests-of-payment-card-incident/  

https://www.hackread.com/ourmine-hacks-business-insider-website/
https://www.databreaches.net/new-zealand-nurses-organisation-notifies-47000-members-of-breach/
https://www.databreaches.net/new-zealand-nurses-organisation-notifies-47000-members-of-breach/
http://www.kvia.com/crime/source-citys-streetcar-project-allegedly-scammed/140214834
http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-universities-idUSKBN12X2MG
https://www.databreaches.net/or-sentinel-hotel-notifies-guests-of-payment-card-incident/
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6. 11. 2016 

Ambasády Indie v různých státech – cílem hackerských útoků 

Domény sedmi indických ambasád v Jižní Africe, Libyi, Itálii, Švýcarsku, Malawi, Mali a v Rumunsku byly 

napadeny dvěma hackery „Kapustkiy“ a „Kasimierz L“. Útočníci publikovali odcizené databáze na serveru 

Pastebin. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2016/11/seven-websites-of-indian-embassy-hacked.html 

 

 

6. 11. 2016 

East Baton Rouge Parish school system – obětí phishingového útoku 

Jeden z hlavních manažerů vzdělávací instituce East Baton Rouge Parish school system se stal obětí 

e-mailového phishingového útoku. Neznámý pachatel, vydávající se za superintendanta Warrena Drake jej 

přesvědčil, aby převedl 46 a půl tisíce dolarů na jiný účet. Liknavost v ověřování dokazuje fakt, že jmenovaní 

mají kanceláře téměř vedle sebe. 

Odkazy: http://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/education/article_63dcdfb2-a469-11e6-9fcc-

b7c9937dade9.html 

 

 

7. 11. 2016 

Tesco Bank – cílem hackerského útoku s odcizením finančního obnosu 

Na 9 tisíc klientů britské Tesco Bank se stalo obětí systematického sofistikovaného útoku, při kterém byla 

z jejich účtů odcizena částka v souhrnné hodnotě 2,5 milionů liber. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/business-37915755 

 

 

9. 11. 2016 

Webové stránky s výsledky voleb na Aljašce – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „CyberZeist“ tvrdil, že pronikl do správy webových stránek s výsledky voleb na Aljašce 

(elections.alaska.gov). Jako důkaz zveřejnil screenshot se záznamem IP adres serveru a přihlašovacích údajů 

včetně hesla. 

Odkazy: https://www.cyberwarnews.info/2016/11/08/alaskan-elections-website-hacked-by-cyberzeist-2/ 

 

 

10. 11. 2016 

„Fancy Bear“ – aktivity skupiny APT28 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila detaily dalších aktivit hackerské skupiny „Fancy Bear“, 

označované jako „APT28“. Ta v současnosti maximalizuje využívání zranitelností nultého dne, které byly 

objeveny v produktech společnosti Adobe a v operačním systému Windows, a cílí na různé vládní cíle. 

http://www.ehackingnews.com/2016/11/seven-websites-of-indian-embassy-hacked.html
http://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/education/article_63dcdfb2-a469-11e6-9fcc-b7c9937dade9.html
http://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/education/article_63dcdfb2-a469-11e6-9fcc-b7c9937dade9.html
http://www.bbc.com/news/business-37915755
https://www.cyberwarnews.info/2016/11/08/alaskan-elections-website-hacked-by-cyberzeist-2/
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Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hacker-group-ramped-windows-zero-day-attacks-before-

microsoft-released-patches-1590811 

 

 

10. 11. 2016 

Casino Rama Resort – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Kanadské Casino Rama Resort zaslalo svým klientům a zaměstnancům varování týkající se bezpečnostního 

incidentu, během kterého neznámý hacker údajně odcizil z počítačové sítě citlivé informace o platbách a 

sociálním pojištění za období 2004 – 2016. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/high-stakes-hacker-steals-decade-sensitive-data-canadian-casino-

1591134 

 

 

11. 11. 2016 

„Cozy Bear“ –  aktivity skupiny APT29 

Jen pár hodin po oznámení vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, hackerská 

skupina „Cozy Bear“, označovaná jako „APT29“, údajně spustila další vlnu útoků zaměřené na americké 

„think tanky“ a nevládní organizace. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-dnc-hackers-launched-wave-cyberattacks-hours-after-

trump-victory-1590976 

 

 

12. 11. 2016 

Kancelář šerifa v okrese Windham – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „CyberZeist“ oznámil, že pronikl do systému kanceláře šerifa v americkém okrese 

Windham, odkud odcizil a následně zveřejnil databázi osobních údajů 300 osob. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/windhamcountyvt-gov-site-hacked-data-dumped/ 

 

 

12. 11. 2016 

On-line seznamky 24Luv a FreedateUSA – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivista známý jako „ElSurveillance“ provedl v rámci operace #EscortsOffline průnik do databází dvou 

on-line seznamek. Ze serveru 24luv.com odcizil 92.937 e-mailových adres a hesel uživatelů, ze serveru 

freedateusa.com pak 127.395 přihlašovacích údajů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/elsurveillance-hacks-and-dumps-two-more-dating-sites-warns-

users-about-russian-black-hats/ 

 

 

  

http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hacker-group-ramped-windows-zero-day-attacks-before-microsoft-released-patches-1590811
http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hacker-group-ramped-windows-zero-day-attacks-before-microsoft-released-patches-1590811
http://www.ibtimes.co.uk/high-stakes-hacker-steals-decade-sensitive-data-canadian-casino-1591134
http://www.ibtimes.co.uk/high-stakes-hacker-steals-decade-sensitive-data-canadian-casino-1591134
http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-dnc-hackers-launched-wave-cyberattacks-hours-after-trump-victory-1590976
http://www.ibtimes.co.uk/russia-linked-dnc-hackers-launched-wave-cyberattacks-hours-after-trump-victory-1590976
https://www.databreaches.net/windhamcountyvt-gov-site-hacked-data-dumped/
https://www.databreaches.net/elsurveillance-hacks-and-dumps-two-more-dating-sites-warns-users-about-russian-black-hats/
https://www.databreaches.net/elsurveillance-hacks-and-dumps-two-more-dating-sites-warns-users-about-russian-black-hats/
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12. 11. 2016 

Vládní webové stránky státu Washington – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „CyberZeist“ oznámil, že pronikl do správy washingtonských vládních webových 

stránek, odkud odcizil 59 administrátorských účtů včetně e-mailových adres a hashů hesel. 

Odkazy: https://www.cyberwarnews.info/2016/11/11/washington-state-government-breached-

administrator-accounts-dumped-online-2/ 

 

 

15. 11. 2016 

Vládní oddělení v indickém státě Kerala – cílem hackerského útoku 

Důvěrné osobní záznamy více než 34 milionech obyvatel indického státu Kerala bylo kompromitováno 

po té, co je neznámý muž s přezdívkou „N.T.R.“ indické národnosti z Tokia zveřejnil na sociální síti 

Facebook. K informacím se dostal díky bezpečnostní chybě na webových stránkách, kterou ani 

po upozornění zodpovědné vládní orgány neopravili. 

Odkazy: http://gulfnews.com/xpress/news/data-of-34-million-keralites-leaked-in-massive-breach-

1.1930317 

 

 

17. 11. 2016 

Mark Zuckerberg – únos účtu na sociální síti Pinterest 

Hacktivistická skupina „OurMine“ dočasně ovládl účet Marka Zuckerberga na sociální síti Pinterest, kde 

publikoval zprávy s nabídkou pomoci jak lépe zabezpečit jeho on-line aplikace. 

Odkazy: https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/mark-zuckerberg-has-his-pinterest-account-

hacked-again/ 

 

 

17. 11. 2016 

Three Mobile – cílem hackerského útoku 

Jedna největších britských společností Three Mobile připustila, že hackeři úspěšně pronikli do databáze 

zákaznických upgradů po té, co zneužili přihlašovací údaje jednoho ze zaměstnanců. Kompromitovány tak 

mohly být osobní informace téměř 6 milionů zákazníků společnosti. 

Odkazy: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/17/three-mobile-cyber-hack--six-million-customers-

private-data-at-r/ 

 

 

  

https://www.cyberwarnews.info/2016/11/11/washington-state-government-breached-administrator-accounts-dumped-online-2/
https://www.cyberwarnews.info/2016/11/11/washington-state-government-breached-administrator-accounts-dumped-online-2/
http://gulfnews.com/xpress/news/data-of-34-million-keralites-leaked-in-massive-breach-1.1930317
http://gulfnews.com/xpress/news/data-of-34-million-keralites-leaked-in-massive-breach-1.1930317
https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/mark-zuckerberg-has-his-pinterest-account-hacked-again/
https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/mark-zuckerberg-has-his-pinterest-account-hacked-again/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/17/three-mobile-cyber-hack--six-million-customers-private-data-at-r/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/17/three-mobile-cyber-hack--six-million-customers-private-data-at-r/
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17. 11. 2016 

Náborový web Kanadských ozbrojených sil – cílem hackerského útoku 

Webové stránky náboru do Kanadských ozbrojených sil (forces.ca) se staly terčem hackerského útoku, kdy 

byli jejich návštěvníci přesměrováváni na oficiální stránky čínské vlády. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/read/the-canadian-armys-recruitment-site-was-hacked 

 

 

17. 11. 2016 

Gorilla Glue – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Dark Overlord“ vydal prohlášení, že odcizil ze systémů a databází americké 

společnosti Gorilla Glue balík dat o velikosti 500 GB, který obsahoval firemní know how a osobní údaje. 

Společnost se zabývá výrobou adhesiv, lepidel a lepících pásek. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-claim-theft-of-data-from-gorilla-glue 

 

 

18. 11. 2016 

Mega.nz – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „Amn3s1a Team“ zveřejnila část z 2 GB dat zdrojového kódu, který údajně odcizila 

ze serverů Mega.nz. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/mega-breach-results-in-2gb-source-code-dump/article/574118/ 

 

 

18. 11. 2016 

Michigan State University – cílem hackerského útoku 

Zástupci Michiganské státní univerzity oznámili, že neznámá osoba získala přístup na serverech 

a v databázích k 400 tisícům záznamů o studentech a zaměstnancích jedné z fakult. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/21/michigan-state-university-breach/ 

 

 

18. 11. 2016 

Vládní webové stránky Itálie – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do správy italských vládních webových stránek Dipartimento della 

Funzione Pubblica (mobilita.gov.it), odkud odcizil 45 tisíc záznamů. Malou část záznamů zveřejnil na serveru 

Pastebin, aby podnítil zodpovědné orgány k opravě zabezpečení. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacker-breaks-into-italian-government-website-45-000-users-

exposed-510332.shtml 

  

https://motherboard.vice.com/read/the-canadian-armys-recruitment-site-was-hacked
http://motherboard.vice.com/read/hackers-claim-theft-of-data-from-gorilla-glue
https://www.scmagazine.com/mega-breach-results-in-2gb-source-code-dump/article/574118/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/21/michigan-state-university-breach/
http://news.softpedia.com/news/hacker-breaks-into-italian-government-website-45-000-users-exposed-510332.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacker-breaks-into-italian-government-website-45-000-users-exposed-510332.shtml
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21. 11. 2016 

Bankomaty v řadě evropských zemí – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost Group IB zveřejnila informace o kriminální skupině „Cobalt“, která po celé Evropě 

vzdáleně útočila na bankomaty. Pomocí škodlivého softwaru přiměla bankomaty k výdeji finanční hotovosti. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-cyber-banks-atms-idUSKBN13G24Q 

 

 

21. 11. 2016 

Maďarská organizace Human Rights Foundation – cílem hackerského útoku 

Webové stránky (hhrf.org) maďarské organizace pro lidská práva Human Rights Foundation se staly obětí 

hackerského útoku. Útočníci „Kapustkiy“ a „CyberZeist“, kteří se k incidentu přihlásili, získali přístup 

k 20 tisícům přihlašovacím účtům a osobním informacím, včetně telefonních čísel a doručovacích adres. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/human-rights-foundation-website-hacked-thousands-of-

accounts-exposed-510384.shtml 

 

 

22. 11. 2016 

Madison Square Garden – cílem hackerského útoku 

Společnost Madison Square Garden připustila, že neznámí hackeři mohli odcizit data z platebních karet 

zákazníků, kteří v období od 9. listopadu 2015 do 24. října 2016 platili kartou v některém z následujících 

podniků: Madison Square Garden, Theater at Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Beacon 

Theatre a Chicago Theatre. 

Odkazy: http://www.marketwatch.com/story/madison-square-garden-says-customer-card-data-may-have-

been-hacked-2016-11-22 

 

 

23. 11. 2016 

Kontraktor US Navy – cílem hackerského útoku 

Hackerům se podařilo proniknout do laptopu kontraktora pro americké námořnictvo. Mohli tak získat 

přístup k citlivým informacím 130 tisíc představitelů US Navy. 

Odkazy: http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=97820 

 

 

23. 11. 2016 

Deliveroo – cílem hackerského útoku 

Zákazníci, kteří využívali mobilní aplikaci Deliveroo pro objednání rychlého občerstvení, se stali terčem 

hackerského útoku, kdy jim byly účtovány platby za jídlo, které neobjednali. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/news/technology-38070985  

http://www.reuters.com/article/us-cyber-banks-atms-idUSKBN13G24Q
http://news.softpedia.com/news/human-rights-foundation-website-hacked-thousands-of-accounts-exposed-510384.shtml
http://news.softpedia.com/news/human-rights-foundation-website-hacked-thousands-of-accounts-exposed-510384.shtml
http://www.marketwatch.com/story/madison-square-garden-says-customer-card-data-may-have-been-hacked-2016-11-22
http://www.marketwatch.com/story/madison-square-garden-says-customer-card-data-may-have-been-hacked-2016-11-22
http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=97820
http://www.bbc.co.uk/news/technology-38070985
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23. 11. 2016 

Mailchimp – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři kompromitovali databáze e-mailové služby Mailchimp, odkud rozeslali různým 

odběratelům podvodné zprávy obsahující odkaz na údajnou fakturu. Jednalo se o škodlivý ZIP soubor. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/en_uk/read/hackers-are-using-mailchimp-to-spread-malware 

 

 

23. 11. 2016 

Instituto de la Función Registral del Estado México (IFREM) – cílem hackerského útoku 

Hacker označovaný jako „Gh0s7“ pronikl do mexických vládních systémů instituce IFREM 

(Instituto de la Función Registral del Estado México), odkud odcizil obsah celé databáze. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/shad0ws3c-hacker-breaches-mexican-government-website-

510447.shtml 

 

 

24. 11. 2016 

Prominentní profesoři a žurnalisté – cílem hackerského útoku 

Společnost Google varovala některé prominentní profesory významných univerzit a několik známých 

novinářů, že cizím státem podporovaní hackeři provedli v rámci kyberšpionážní kampaně útoky na jejich 

účty. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/11/google-warns-journalists-and-professors-your-account-

is-under-attack/ 

 

 

25. 11. 2016 

Vládní a finanční instituce v Asii a Africe – cílem hackerského útoku 

Řada vládních a finančních institucí v Asii a Africe se stala obětí hackerských útoků, které využívaly 

zranitelností nultého dne v aplikaci InPage (textový procesor) ve snaze nainstalovat do počítačů keyloggery 

a backdoory. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/asian-and-african-banks-hit-with-new-zero-

day/ 

 

 

  

http://motherboard.vice.com/en_uk/read/hackers-are-using-mailchimp-to-spread-malware
http://news.softpedia.com/news/shad0ws3c-hacker-breaches-mexican-government-website-510447.shtml
http://news.softpedia.com/news/shad0ws3c-hacker-breaches-mexican-government-website-510447.shtml
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/asian-and-african-banks-hit-with-new-zero-day/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/asian-and-african-banks-hit-with-new-zero-day/
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25. 11. 2016 

Muni (San Francisco's Transit System) – obětí vydírání 

Počítačové systémy dopravního systému Muni v San Francisku byly dočasně paralyzovány následkem 

malwarového útoku, ke kterému se přihlásil hacker s přezdívkou „Andy Saolis„. Útočník požadoval za 

odblokování systému výkupné ve výši 73 tisíc dolarů. 

Odkazy: http://www.sfexaminer.com/alleged-muni-hacker-demands-73000-ransom-computers-stations-

restored/ 

 

 

25. 11. 2016 

Představitelé antidopingových organizací WADA a USADA – cílem hackerského útoku 

Kyberšpionážní skupina „Fancy Bear“ pronikla do důvěrné e-mailové komunikace představitelů 

antidopingových organizací WADA (World Anti-Doping Agency) a USADA (United States Anti-Doping 

Agency). 

Odkazy: https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/25/fancy-bears-hack-again-with-attack-on-senior-

anti-doping-officials 

 

 

26. 11. 2016 

Deutsche Telekom – cílem malwarového útoku 

Na 900 tisíc zákazníků telekomunikační společnosti Deutsche Telekom se díky botnetu Mirai ocitlo bez 

připojení k internetu, když byly jejich routery napadeny malwarem. Malware se šířil díky zranitelnosti 

SOAP Remote Execution. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/deutsche-telekom-warns-cyber-attack-hit-up-to-900000-

customers/ 

 

 

27. 11. 2016 

Valartis Bank – cílem vydírání 

Neznámí hackeři vydírali zákazníky lichtenštejnské banky Valartis, od kterých požadovali zaslání 10% jejich 

finančních prostředků v Bitcoinech za to, že nezveřejní detaily jejich bankovních účtů on-line. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-liechtenstein-bank-cybercrime-idUSKBN13M0DC 

 

 

  

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/25/fancy-bears-hack-again-with-attack-on-senior-anti-doping-officials
https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/25/fancy-bears-hack-again-with-attack-on-senior-anti-doping-officials
https://www.databreaches.net/deutsche-telekom-warns-cyber-attack-hit-up-to-900000-customers/
https://www.databreaches.net/deutsche-telekom-warns-cyber-attack-hit-up-to-900000-customers/
http://www.reuters.com/article/us-liechtenstein-bank-cybercrime-idUSKBN13M0DC
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28. 11. 2016 

Japonské Ministerstvo obrany – cílem hackerského útoku 

Agentura Kyodo News zveřejnila informace o incidentu, kdy byla počítačová síť japonského Ministerstva 

obrany v září tohoto roku cílem hackerského útoku. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/japan-defense-ministry-targeted-by-cyber-

attack/ 

 

 

28. 11. 2016 

xHamster – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Portál LeakBase zveřejnil informaci, že na darknetu byly nabízeny k prodeji detaily téměř 380 tisíc 

uživatelských účtů k pornografickému webovému portálu xHammster. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-are-trading-hundreds-of-thousands-of-xhamster-porn-

account-details 

 

 

29. 11. 2016 

Prohlížeč Tor – ohrožen zranitelností nultého dne 

Zástupci společnosti Tor, která stojí za stejnojmenným webovým prohlížečem, potvrdili existenci 

zranitelnosti nultého dne. Ta byla zneužívána ke spuštění škodlivých kódů na zařízeních, které využívaly 

webový prohlížeč Tor a v některých případech i prohlížeč Firefox. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/11/firefox-0day-used-against-tor-users-almost-identical-to-

one-fbi-used-in-2013/ 

 

 

29. 11. 2016 

Univerzita v kanadském Carltonu – obětí ransomwaru 

Řada počítačů v síti kampusu Carltonské univerzity v Kanadě byly paralyzovány ransomwarem. Útočníci 

údajně požadovali za dešifrování výkupné 39 BTC. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/11/29/canadian_uni_prey_to_ransomware/ 

 

 

30. 11. 2016 

Zařízení s OS Android – obětí malwaru „Gooligan“ 

Výzkumníci ze společnosti Check Point Software Technologies odhalili novou variantu malwaru zvaný 

„Gooligan“, který se již naboural do jednoho milionu účtů Google. Malware dokázal účty ovládnout pomocí 

rootu zařízení s Androidem. Každý den bylo kompromitováno přibližně 13 000 zařízení. 

Odkazy: http://blog.checkpoint.com/2016/11/30/1-million-google-accounts-breached-gooligan/  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/japan-defense-ministry-targeted-by-cyber-attack/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/japan-defense-ministry-targeted-by-cyber-attack/
http://motherboard.vice.com/read/hackers-are-trading-hundreds-of-thousands-of-xhamster-porn-account-details
http://motherboard.vice.com/read/hackers-are-trading-hundreds-of-thousands-of-xhamster-porn-account-details
http://arstechnica.com/security/2016/11/firefox-0day-used-against-tor-users-almost-identical-to-one-fbi-used-in-2013/
http://arstechnica.com/security/2016/11/firefox-0day-used-against-tor-users-almost-identical-to-one-fbi-used-in-2013/
http://www.theregister.co.uk/2016/11/29/canadian_uni_prey_to_ransomware/
http://blog.checkpoint.com/2016/11/30/1-million-google-accounts-breached-gooligan/
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30. 11. 2016 

Britská národní loterie – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření společnosti Camelot, která provozuje britskou národní loterii, bylo odcizeno přibližně 

26 a půl tisíce uživatelských účtů k této sázkové hře. Zástupci společnosti nicméně věří, že k úniku nedošlo 

kompromitací jejich systému, ale že data byla ukradena jiným způsobem. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/technology-38155710 

 

 

30. 11. 2016 

Erasmus University – cílem hackerského útoku 

V průběhu hackerského průniku do databází nizozemské univerzity Erasmus došlo pravděpodobně 

ke kompromitaci osobních, zdravotních a finančních údajů týkajících se 270 tisíc studentů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/nl-erasmus-university-data-breach-exposed-students-medical-and-

financial-information/ 

  

http://www.bbc.com/news/technology-38155710
https://www.databreaches.net/nl-erasmus-university-data-breach-exposed-students-medical-and-financial-information/
https://www.databreaches.net/nl-erasmus-university-data-breach-exposed-students-medical-and-financial-information/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Oficiální parlamentní webové stránky Kuvajtu  (careers.kna.kw) 

Hacktivistická skupina „Group_Dmar“  

http://www.ibtimes.co.uk/hackers-defaced-kuwaiti-parliament-website-election-day-accusing-mp-being-

iranian-agent-1593992 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky Wikileaks  (wikileaks.org) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/wikileaks-hit-targeted-cyberattack-after-publishing-over-8000-more-dnc-emails-

1590267 

 

Kontrolní systémy rozvodu tepla ve finském městě Lappeenranta  (-) 

Neznámí útočníci  

http://metropolitan.fi/entry/ddos-attack-halts-heating-in-finland-amidst-winter 

 

Webové stránky obou amerických prezidentských kandidátů  (secure.donaldjtrump.com, 

hillaryclinton.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.flashpoint-intel.com/attempted-ddos-trump-and-clinton-websites/ 

 

Webové stránky Scotland Yardu  (content.met.police.uk) 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“  

http://www.thetimes.co.uk/article/hackers-hit-police-site-after-arrests-at-protest-7fj2dhzqw 

 

Webové stránky řady ruských bankovních institucí  (alfabank.ru, moex.com, atd..) 

Hacker „vimproducts“  

http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-to-take-down-russian-bank-websites-on-election-day 

 

Webové stránky britské National Crime Agency  (nationalcrimeagency.gov.uk) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2016/11/09/nca_under_ddos_it_must_be_wednesday/ 

 

On-line služby Evropské Komise  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.darkreading.com/attacks-breaches/european-commission-hit-by-ddos-attack/d/d-id/1327578 

 

 

http://www.ibtimes.co.uk/hackers-defaced-kuwaiti-parliament-website-election-day-accusing-mp-being-iranian-agent-1593992
http://www.ibtimes.co.uk/hackers-defaced-kuwaiti-parliament-website-election-day-accusing-mp-being-iranian-agent-1593992
http://www.ibtimes.co.uk/wikileaks-hit-targeted-cyberattack-after-publishing-over-8000-more-dnc-emails-1590267
http://www.ibtimes.co.uk/wikileaks-hit-targeted-cyberattack-after-publishing-over-8000-more-dnc-emails-1590267
http://metropolitan.fi/entry/ddos-attack-halts-heating-in-finland-amidst-winter
https://www.flashpoint-intel.com/attempted-ddos-trump-and-clinton-websites/
http://www.thetimes.co.uk/article/hackers-hit-police-site-after-arrests-at-protest-7fj2dhzqw
http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-to-take-down-russian-bank-websites-on-election-day
http://www.theregister.co.uk/2016/11/09/nca_under_ddos_it_must_be_wednesday/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/european-commission-hit-by-ddos-attack/d/d-id/1327578

