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ČR 

12. 12. 2016 

Výroční návštěvnický průzkum 2016 – phishing 

V prosinci na české uživatele internetu cílili podvodníci s dotazníkem „Vyroční návštěvnický průzkum“, 

přičemž se vydávali za tvůrce webových prohlížečů, kvůli čemuž se mnoho lidí mohlo nechat oklamat. 

Za vyplnění dotazníku, kde požadovali osobní údaje jako jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, 

nabízeli útočníci hodnotné výhry, například elektroniku od společnosti Apple. Podobný průzkum ohrožoval 

uživatele i koncem roku 2015. 

Odkazy: https://www.mozilla.cz/zpravicky/pozor-na-vyrocni-navstevnicky-pruzkum-phishing-cili-na-

uzivatele-prohlizecu/ 

 

 

12. 12. 2016 

Lidl – phishingová stránka skrze odkaz na sociální síti Facebook 

Podvodná stránka na sociální síti Facebook, která se vydávala za oficiální akci obchodního řetězce Lidl, měla 

za cíl přesvědčit uživatele k vyplnění dotazníku požadujícího kontaktní údaje, včetně jména, telefonního 

čísla nebo e-mailové adresy, a to výměnou za údajný slevový poukaz v hodnotě 2.500 Kč k nákupu v tomto 

obchodním řetězci. Podvodná akce však slouží pouze k vylákání osobních údajů. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/vanoce/423495-k-vanocum-patri-slevove-akce-ale-i-podvodnici.html 

 

 

13. 12. 2016 

mBank – phishingová stránka skrze odkaz na sociální síti Facebook 

Na klienty finanční instituce mBank cílila podvodná stránka na sociální síti Facebook, která nabízela 

za přechod na údajně bezpečnější internetové bankovnictví finanční bonus ve výši 1.000,- Kč. Odkaz však 

uživatele zavedl místo oficiálních stránek na phishingovou stránku. 

Odkazy: https://www.mbank.cz/blog/post,753,phishingove-utoky-na-klienty-bank-pokracuji-chrante-sve-

udaje-a-finance.html 

 

 

  

https://www.mozilla.cz/zpravicky/pozor-na-vyrocni-navstevnicky-pruzkum-phishing-cili-na-uzivatele-prohlizecu/
https://www.mozilla.cz/zpravicky/pozor-na-vyrocni-navstevnicky-pruzkum-phishing-cili-na-uzivatele-prohlizecu/
https://www.novinky.cz/vanoce/423495-k-vanocum-patri-slevove-akce-ale-i-podvodnici.html
https://www.mbank.cz/blog/post,753,phishingove-utoky-na-klienty-bank-pokracuji-chrante-sve-udaje-a-finance.html
https://www.mbank.cz/blog/post,753,phishingove-utoky-na-klienty-bank-pokracuji-chrante-sve-udaje-a-finance.html
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Svět 

1. 12. 2016 

Rahul Gandhi – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hacktivistická skupina „Legion“ dočasně ovládla twitterový účet Rahula Gandhiho, vůdce nejstarší indické 

politické strany, a jeho jménem (@OfficeofRG) publikovala obscénní vzkazy. 

Odkazy: http://mashable.com/2016/12/12/twitter-india-hacks-legion-group/#v7sMKa6MAmq0 

 

 

1. 12. 2016 

Routery TalkTalk a Post Office – cílem hackerského útoku 

Přibližně 100 tisíc zákazníků, kteří využívali routery od společností TalkTalk a Post Office se po hackerském 

útoku na tato zařízení ocitlo bez přístupu k internetu. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/technology-38167453 

 

 

1. 12. 2016 

Channel 2 a Channel 10 – cílem hackerského útoku 

Dva zpravodajské televizní kanály Channel 2 a Channel 10 se v Izraeli staly terčem hackerského útoku, při 

kterém neznámí útočníci pozměnili jejich vysílání. V okamžicích, kdy v parlamentu probíhalo hlasování 

o zákazu muslimského svolávání k modlitbám, byly odvysílány obrázky muslimských měst a výňatků 

z Koránu se zvukovým podkresem zmiňovaného svolávání k modlitbám. 

Odkazy: https://www.hackread.com/israeli-news-channels-hacked-against-adaan-ban/ 

 

 

2. 12. 2016 

Shiseido Co. – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Japonská společnost Shiseido Co., která je jedním z předních výrobců kosmetiky, vydala prohlášení, ve 

kterém informovala, že do systému on-line obchodu její dceřiné společnosti ISPA Co. získal přístup neznámý 

útočník. Následkem incidentu mohly uniknout informace o 420 tisících zákazníků. 

Odkazy: http://mainichi.jp/english/articles/20161203/p2g/00m/0dm/003000c 

 

 

  

http://mashable.com/2016/12/12/twitter-india-hacks-legion-group/#v7sMKa6MAmq0
http://www.bbc.com/news/technology-38167453
https://www.hackread.com/israeli-news-channels-hacked-against-adaan-ban/
http://mainichi.jp/english/articles/20161203/p2g/00m/0dm/003000c
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2. 12. 2016 

Ruská Centrální banka – cílem hackerského útoku a odcizení finančních prostředků 

Zástupci ruské Centrální banky ve své zprávě informovali o tom, že za rok 2016 se neznámým hackerům 

podařilo z účtů této instituce odcizit finanční prostředky v hodnotě 2 miliardy rublů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/russian-central-bank-hacked-31-mil-gone/ 

 

 

2. 12. 2016 

Profesionální fotbalisté – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina, která se označuje jako "Football Leaks", odcizila a zveřejnila neuvěřitelných 1.9 TB dat, 

obsahující 18.6 milionů dokumentů. Ty se týkaly citlivých informací včetně tajných dohod mezi kluby 

a profesionálními hráči fotbalu. 

Odkazy: https://www.engadget.com/2016/12/02/professional-football-is-the-latest-victim-of-a-giant-data-

leak/ 

 

 

2. 12. 2016 

Health Solutions – cílem hackerského útoku 

Webové stránky jedné z největších indických laboratoří Health Solutions se staly terčem útoku, kdy hackeři 

získali přístup k databázi 35 tisíc lékařských záznamů, včetně výsledků HIV testů pro registrované uživatele. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-medical-records-of-35-000-indian-patents-

including-hiv-records-510728.shtml 

 

 

2. 12. 2016 

Venezuelské ozbrojené síly – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do správy webových stránek venezuelské armády 

(catropaejb.com.ve), odkud odcizil a následně zveřejnil 3 tisíce uživatelských účtů, včetně jmen, 

e-mailových adres a telefonních čísel. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/venezuelan-army-website-hacked-details-of-3-000-accounts-

exposed-510676.shtml 

 

 

4. 12. 2016 

McDonald’s – cílem hackerského útoku 

Interkom v drive-in bezdrátovém objednávacím systému jedné z provozoven občerstvení McDonald’s 

v americkém New Bernu byl hackersky napaden a zákazníkům vysílal nečekané expresivní zprávy. 

Odkazy: https://www.hackread.com/mcdonalds-drive-thru-intercom-wireless-frequency-system-hacked/  

https://www.hackread.com/russian-central-bank-hacked-31-mil-gone/
https://www.engadget.com/2016/12/02/professional-football-is-the-latest-victim-of-a-giant-data-leak/
https://www.engadget.com/2016/12/02/professional-football-is-the-latest-victim-of-a-giant-data-leak/
http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-medical-records-of-35-000-indian-patents-including-hiv-records-510728.shtml
http://news.softpedia.com/news/hackers-steal-medical-records-of-35-000-indian-patents-including-hiv-records-510728.shtml
http://news.softpedia.com/news/venezuelan-army-website-hacked-details-of-3-000-accounts-exposed-510676.shtml
http://news.softpedia.com/news/venezuelan-army-website-hacked-details-of-3-000-accounts-exposed-510676.shtml
https://www.hackread.com/mcdonalds-drive-thru-intercom-wireless-frequency-system-hacked/
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4. 12. 2016 

Národní shromáždění Ekvádoru – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do správy webových stránek Národního shromáždění Ekvádoru 

(asambleanacional.gob.ec ), odkud odcizil a zveřejnil na serveru PasteBin přibližně 600 záznamů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54068/data-breach/national-assembly-of-ecuador-

hacked.html 

 

 

5. 12. 2016 

Dailymotion – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámý hacker odcizil 85,2 milionů unikátních e-mailových adres a přihlašovacích jmen z databází 

Dailymotion ,jedné z největších světových on-line platforem pro sdílení videa. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/dailymotion-hack-exposes-millions-of-accounts/ 

 

 

5. 12. 2016 

Eir Telecom – infikován botnetem Mirai 

Irská společnost Eir Telecom varovala své zákazníky, že 2 tisíce jejích modemů bylo kompromitováno 

botnetem Mirai. 

Odkazy: http://www.breakingnews.ie/ireland/eir-warns-broadband-customers-of-modem-security-breach-

767268.html 

 

 

5. 12. 2016 

Expedia – cílem hackerského útoku 

Bývalý IT odborník Jonathan Ly ze společnosti Expedia se přiznal, že ilegálně obchodoval s utajovanými 

informacemi, které získal skrze hackerské útoky cílenými na vedení společnosti. 

Odkazy: http://money.cnn.com/2016/12/05/technology/expedia-hack-insider-trading-sec/index.html 

 

 

5. 12. 2016 

Skotský fotbalový svaz – varování před podvodným e-mailem 

Zástupci skotského fotbalového svazu vydali varování všem svým fotbalovým fanouškům po té, co někteří 

z nich obdrželi podezřelý e-mail. Podvodná zpráva vytvářela dojem, že byla odeslána skotským klubem 

fanoušků (Scotland Supporters Club) a obsahovala fakturu na 170 liber. 

Odkazy: http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scotland-supporters-club-fake-invoice-9394369 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/54068/data-breach/national-assembly-of-ecuador-hacked.html
http://securityaffairs.co/wordpress/54068/data-breach/national-assembly-of-ecuador-hacked.html
http://www.zdnet.com/article/dailymotion-hack-exposes-millions-of-accounts/
http://www.breakingnews.ie/ireland/eir-warns-broadband-customers-of-modem-security-breach-767268.html
http://www.breakingnews.ie/ireland/eir-warns-broadband-customers-of-modem-security-breach-767268.html
http://money.cnn.com/2016/12/05/technology/expedia-hack-insider-trading-sec/index.html
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scotland-supporters-club-fake-invoice-9394369
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6. 12. 2016 

Bo Shen – cílem hackerského útoku s odcizením finančních prostředků 

Neznámý hacker odcizil nejméně 300 tisíc dolarů v kryptomněnách Augur a Ether od Bo Shena, majitele 

zásadního množství kryptoměn a zakladatele společnosti Fenbushi Capital. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-steals-300-000-from-major-

cryptocurrency-investor/ 

 

 

6. 12. 2016 

Státní pokladna Ukrajiny a Ministerstva financí– cílem hackerského útoku 

Webové stránky služby Státní pokladny Ukrajiny (treasury.gov.ua) vlivem hackerského útoku 

přesměrovávala návštěvníky na stránky whoismrrobot.com. Také webové stránky ukrajinského Ministerstva 

financí se ve stejnou dobu potýkaly s problémy při načítání. 

Odkazy: http://uaposition.com/latest-news/ukraine-state-treasurys-website-hacked/ 

 

 

6. 12. 2016 

Jižní Korea – cílem hackerského útoku 

Jihokorejské velitelství kybernetických sil se pravděpodobně stalo terčem severokorejských hackerů, když 

bylo zjisštěno, že jeho intranetový server byl infikován malwarem a útočníci tak mohli získat přístup 

k některým dokumentům. 

Odkazy: http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20161205010451315 

 

 

6. 12. 2016 

Populární zpravodajské portály – cílem malvertisingové kampaně 

Antivirová společnost ESET zveřejnila detajly masivní malvertisingové kampaně, za kterou stojí skupina 

„AddGholas“. V rámci kampaně je využíván Stegano Exploit Kit. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2016/12/06/readers-popular-websites-targeted-stealthy-stegano-

exploit-kit-hiding-pixels-malicious-ads/ 

 

 

6. 12. 2016 

Wisconsinská univerzita v Madisonu – cílem hackerského útoku 

Zástupci Wisconsinské univerzity v Madisonu zveřejnili informace o hackerském útoku, během kterého 

došlo k průniku do databáze obsahující jména a čísla sociálního pojištění 1.213 uchazečů o studia práv. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/university-of-wisconsin-madison-law-school-breach-disclosed/ 

  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-steals-300-000-from-major-cryptocurrency-investor/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-steals-300-000-from-major-cryptocurrency-investor/
http://uaposition.com/latest-news/ukraine-state-treasurys-website-hacked/
http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20161205010451315
http://www.welivesecurity.com/2016/12/06/readers-popular-websites-targeted-stealthy-stegano-exploit-kit-hiding-pixels-malicious-ads/
http://www.welivesecurity.com/2016/12/06/readers-popular-websites-targeted-stealthy-stegano-exploit-kit-hiding-pixels-malicious-ads/
https://www.databreaches.net/university-of-wisconsin-madison-law-school-breach-disclosed/
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7. 12. 2016 

Americké právní firmy – cílem řady hackerských útoků 

Podle vyjádření serveru Fortune byla řada hackerských útoků, které postihly prestižní americké právní firmy 

v roce 2015, mnohem pronikavější, než se původně uvádělo. Útočníci byli údajně napojení na čínskou vládu. 

Odkazy: http://fortune.com/2016/12/07/china-law-firms/ 

 

 

7. 12. 2016 

Argentinské Ministerstvo průmyslu– cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackeři s přezdívkami „Kapustkiy“ a „Kasimierz L“, pronikli do správy webových stránek argentinského 

Ministerstva průmyslu (produccion.gob.ar), kde získali přístup k informacím o 18 tisících užiavtelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/argentinian-government-site-suffers-major-breach-personal-

information-exposed-510780.shtml 

 

 

8. 12. 2016 

ThyssenKrupp – cílem kyberšpionáže 

Společnost ThyssenKrupp zveřejnila informace o tom, že v únoru 2016 pronikli neznámí hackeři 

z jihovýchodní Asie do počítačových systémů její divize průmyslových řešení, odkud nepozorovaně 

prováděli průmyslovou špionáž až do dubna 2016. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/leemathews/2016/12/08/thyssenkrupp-attackers-stole-trade-

secrets-in-massive-hack/#83d014532f1c 

 

 

8. 12. 2016 

Německo – cílem dezinformační kampaně 

Německá zpravodajská služba informovala o cílených kybernetických útocích proti politickým stranám a 

výrazném nárůstu ruské propagandy a dezinformačních kampaních zaměřených na destabilizaci německé 

společnosti. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-germany-russia-idUSKBN13X15D 

 

 

8. 12. 2016 

Kagoya – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Japonská hostingová společnost Kagoya se stala obětí hackerského útoku. Během incidentu jí byly odcizeny 

osobní a finanční informace přibližně 49 tisíc zákazníků, kteří mezi 1. dubnem 2015 a 21. zářím 2016 

zaplatili za služby platební kartou. 

Odkazy: https://www.hackread.com/japanese-hosting-company-kagoya-hacked/  

http://fortune.com/2016/12/07/china-law-firms/
http://news.softpedia.com/news/argentinian-government-site-suffers-major-breach-personal-information-exposed-510780.shtml
http://news.softpedia.com/news/argentinian-government-site-suffers-major-breach-personal-information-exposed-510780.shtml
http://www.forbes.com/sites/leemathews/2016/12/08/thyssenkrupp-attackers-stole-trade-secrets-in-massive-hack/#83d014532f1c
http://www.forbes.com/sites/leemathews/2016/12/08/thyssenkrupp-attackers-stole-trade-secrets-in-massive-hack/#83d014532f1c
http://www.reuters.com/article/us-germany-russia-idUSKBN13X15D
https://www.hackread.com/japanese-hosting-company-kagoya-hacked/
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9. 12. 2016 

Vijay Mallya – únos účtů na sociální síti Twitter 

Hacktivistická skupina „Legion“ dočasně ovládla účet indického průmyslového magnáta Vijay Mallya na 

sociální síti Twitter a publikovala on-line řadu jeho citlivých a osobních informací. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/vijay-mallyas-twitter-account-hacked-personal-sensitive-information-

leaked-1595666 

 

 

9. 12. 2016 

Barkha Dutt a Ravish Kumar – únos účtů na sociální síti Twitter 

Hacktivistická skupina „Legion“ dočasně ovládla účty dvou prominentních novinářů televize NDTV Barkha 

Dutty a Ravishe Kumara na sociální síti Twitter, jejihž jménem publikovala vulgární posty a osobní údaje. 

Odkazy: http://indianexpress.com/article/india/after-barkha-dutt-ravish-kumars-twitter-handle-hacked-by-

legion/ 

 

 

9. 12. 2016 

„Carbanak Gang“ – aktivity hackerské skupiny 

Neslavně známá hackerská skupina „Carbanak Gang“ útočí s novým elánem. Podle bezpečnostních 

výzkumníku společnosti TrustWave se nyní skupina zaměřuje na sektor pohostinství z celého světa. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/billion-dollar-cyberheist-gang-now-hacking-hospitality-chains-new-

stealth-malware-1595515 

 

 

12. 12. 2016 

Řada cílů v Indii – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „Legion“ prohlásila v rozhovoru pro zpravodajský portál The Washington Post, že 

v průběhu svých hackerských útoků na řadu indických cílů odcizila několik terabajtů dat. 

Odkazy: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/12/the-man-hacking-indias-

rich-and-powerful-talks-motives-music-drugs-and-next-targets/ 

 

 

12. 12. 2016 

Ruský konzulát – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ tvrdil, že odcizil tisíce čísel cestovních pasů a dalších částí osobních 

informací z databází webových stránek ruského konzulátu v Nizozemí (ambru.nl). 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-theft-of-thousands-of-passport-numbers-from-

russian-consulate  

http://www.ibtimes.co.uk/vijay-mallyas-twitter-account-hacked-personal-sensitive-information-leaked-1595666
http://www.ibtimes.co.uk/vijay-mallyas-twitter-account-hacked-personal-sensitive-information-leaked-1595666
http://www.ibtimes.co.uk/billion-dollar-cyberheist-gang-now-hacking-hospitality-chains-new-stealth-malware-1595515
http://www.ibtimes.co.uk/billion-dollar-cyberheist-gang-now-hacking-hospitality-chains-new-stealth-malware-1595515
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/12/the-man-hacking-indias-rich-and-powerful-talks-motives-music-drugs-and-next-targets/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/12/the-man-hacking-indias-rich-and-powerful-talks-motives-music-drugs-and-next-targets/
http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-theft-of-thousands-of-passport-numbers-from-russian-consulate
http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-theft-of-thousands-of-passport-numbers-from-russian-consulate
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12. 12. 2016 

Quest Diagnostics – cílem hackerského útoku 

Zdravotnická organizace Quest Diagnostics oznámila, že aktuálně vyšetřuje bezpečnostní incident, během 

kterého neznámý hacker získal přístup ke jménům, datům narození, výsledkům laboratorních testů a 

telefonním číslům přibližně 34 tisíc osob. K informacím se dostal skrze kompromitaci mobilní aplikace 

MyQuest. 

Odkazy: https://www.nytimes.com/2016/12/12/us/hack-of-quest-diagnostics-app-exposes-data-of-34000-

patients.html 

 

 

12. 12. 2016 

KFC – cílem hackerského útoku 

Zástupci řetězce restaurací KFC ve Velké Británii vyzvali všech 1,2 milionů členů svého věrnostního klubu 

Colonel's Club ke změně hesla, protože jejich informace mohly být v průběhu hackerského útoku na 

webové stránky kompromitovány. Podle jejich vyjádření bylo incidentem postiženo pouze 30 zákazníků. 

Odkazy: http://www.itv.com/news/2016-12-12/kfc-website-hack-loyalty-scheme-members-warned-to-

change-password/ 

 

 

13. 12. 2016 

Mobilní zařízení s OS Android – cílem malwarové infekce 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Dr. Web objevili malware (Android.DownLoader.473.origin) ukrytý 

ve firmwaru levných mobilních telefonů a tabletů se systémem Android 26 značek. Malware byl zneužíván 

k zobrazování reklam a stahování a instalaci nevyžádaných aplikací. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malware-found-in-the-firmware-of-26-low-

cost-android-devices/ 

 

 

14. 12. 2016 

„Promethium“ a „Neodymium“ – aktivity dvou APT skupin 

Společnost Microsoft zveřejnila detaily aktivit dvou APT skupin, které pojmenovala „PROMETHIUM“ 

a „NEODYMIUM“. Útočníci z těchto skupin se zaměřovali na jednotlivé cíle v Evropě, od kterých se snažili 

získat duševní vlastnictví a další data. 

Odkazy: https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2016/12/14/twin-zero-day-attacks-promethium-and-

neodymium-target-individuals-in-europe/ 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2016/12/12/us/hack-of-quest-diagnostics-app-exposes-data-of-34000-patients.html
https://www.nytimes.com/2016/12/12/us/hack-of-quest-diagnostics-app-exposes-data-of-34000-patients.html
http://www.itv.com/news/2016-12-12/kfc-website-hack-loyalty-scheme-members-warned-to-change-password/
http://www.itv.com/news/2016-12-12/kfc-website-hack-loyalty-scheme-members-warned-to-change-password/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malware-found-in-the-firmware-of-26-low-cost-android-devices/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malware-found-in-the-firmware-of-26-low-cost-android-devices/
https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2016/12/14/twin-zero-day-attacks-promethium-and-neodymium-target-individuals-in-europe/
https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2016/12/14/twin-zero-day-attacks-promethium-and-neodymium-target-individuals-in-europe/
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14. 12. 2016 

Ruská ambasáda v Arménii – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Cryptolulz666“ pronikl do databází webových stránek ruské ambasády v Arménii 

(embassyru.am), odkud odcizil řadu dat a část z nich zveřejnil. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54393/hacking/russian-embassy-of-armenia-hacked.html 

 

 

15. 12. 2016 

Zranitelné routery – v ohrožení exploit kitem „DNSChanger“ 

Bezpečnostní společnost Proofpoint zveřejnila detaily nového exploit kitu s názvem „DNSChanger“, který je 

schopný infikovat zranitelné domácí routery od společností Netgear, D-Link, Linksys, Pirelli, Zyxel 

a Comtrend. Ty pak umožňovali zobrazovat na webových stránkách, které uživatel navštěvoval, řadu 

škodlivých reklam v rámci malvertisingových kampaní. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/sneaky-hackers-are-infecting-home-routers-serve-users-endless-

malicious-ads-1596723 

 

 

15. 12. 2016 

Pentagon – cílem hackerského útoku 

Ruští hackeři údajně stáli za cíleným útokem na Pentagon v srpnu 2015, kdy kompromitovali neutajovaný 

e-mailový systém využívaný náčelníky štábu. Ohroženy tak byly informace o 3.500 vojenských i civilních 

zaměstnancích. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/pentagon-hit-by-russian-hackers-crippling-attack-that-forced-full-

systems-overhaul-report-1596798 

 

 

15. 12. 2016 

Yahoo! – vyšetřování hackerského útoku s masivním únikem dat 

Vedení Bílého domu vydalo prohlášení, že FBI vyšetřuje hackerský útok na server společnosti Yahoo!, 

ke kterému došlo v roce 2013. V rámci incidentu byla postižena minimálně 1 miliarda uživatelů. 

Odkazy: https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/15/fbi-investigation-yahoo-hack-one-billion 

 

 

15. 12. 2016 

Summit Reinsurance Services Inc. – obětí malwarové infekce 

Osobní informace o 1000 zaměstnancích Black Hawk College a jejich příbuzných mohly být 

kompromitovány v průběhu hackerského útoku na servery společnosti Summit Reinsurance Services Inc. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/il-security-breach-could-affect-black-hawk-college-employees/  

http://securityaffairs.co/wordpress/54393/hacking/russian-embassy-of-armenia-hacked.html
http://www.ibtimes.co.uk/sneaky-hackers-are-infecting-home-routers-serve-users-endless-malicious-ads-1596723
http://www.ibtimes.co.uk/sneaky-hackers-are-infecting-home-routers-serve-users-endless-malicious-ads-1596723
http://www.ibtimes.co.uk/pentagon-hit-by-russian-hackers-crippling-attack-that-forced-full-systems-overhaul-report-1596798
http://www.ibtimes.co.uk/pentagon-hit-by-russian-hackers-crippling-attack-that-forced-full-systems-overhaul-report-1596798
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/15/fbi-investigation-yahoo-hack-one-billion
https://www.databreaches.net/il-security-breach-could-affect-black-hawk-college-employees/
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15. 12. 2016 

Election Assistance Commission – únik přihlašovacích údajů 

Podle bezpečnostní společnosti „Recorded Future“, která monitorovala darknetová tržiště, objevila rusky 

mluvícího prodejce, který nabízel přihlašovací údaje pro účty do systémů nezávislé americké vládní 

agentury Election Assistance Commission. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-election-hack-commission-idUSKBN1442VC?il=0 

 

 

15. 12. 2016 

Ukrajinské bankovní instituce– cílem hackerského útoku 

Antivirová společnost ESET zveřejnila informace o APT skupině „BlackEnergy“, která se v loňském roce 

zaměřovala na ukrajinské rozvodné sítě. Nyní skupina cílila na ukrajinské bankovní instituce pomocí 

upraveného malwaru TeleBots. Odborníci z ESET spekulují, že se skupina „BlackEnergy“ mohla 

transformovat do nové APT skupiny „TeleBots“. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/12/15/ukraine_banks_apt/ 

 

 

15. 12. 2016 

Ruská vízové centrum v Nizozemí – cílem hackerského útoku 

Oficiální webové stránky ruského vízového centra v Nizozemí (rnvb.nl) se stalo terčem hackerského útoku, 

jehož následkem byly ohroženy kompromitací osobní údaje 13 tisíců žadatelů. K průniku se přihlásil hacker 

a pentester s přezdívkou „Kapustkiy“, který však rozhodl data nezveřejnit on-line. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/russian-visa-website-hack-exposes-data-of-thousands-of-users-

510996.shtml 

 

 

15. 12. 2016 

PayAsUGym – cílem hackerského útoku 

Na webových stránkách fitness centra PayAsUGym bylo publikováno potvrzení, že jeden ze serverů 

provozovatele se stal cílem hackerského útoku, jehož následkem neznámý útočník získal přístup 

k 300 tisícům e-mailových adres a hesel. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/technology-38350987 

 

 

  

http://www.reuters.com/article/us-election-hack-commission-idUSKBN1442VC?il=0
http://www.theregister.co.uk/2016/12/15/ukraine_banks_apt/
http://news.softpedia.com/news/russian-visa-website-hack-exposes-data-of-thousands-of-users-510996.shtml
http://news.softpedia.com/news/russian-visa-website-hack-exposes-data-of-thousands-of-users-510996.shtml
http://www.bbc.com/news/technology-38350987
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16. 12. 2016 

Akbank – cílem hackerského útoku s odcizením finančních prostředků 

Neznámí hackeři zaútočili na tureckou bankovní instituci Akbank skrze globální transakční systém SWIFT. 

Podle vyjádření zástupců banky nedošlo ke kompromitaci zákaznických dat, nicméně ztráta banky byla 

vyčíslena na 4 miliony dolarů. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-akbank-cyber-idUSKBN1450MC 

 

 

16. 12. 2016 

Bleacher Report – cílem hackerského útoku 

Zpravodajský server Bleacher Report oznámil, že neznámý útočník získal přístup k uživatelským 

přihlašovacím údajům pro přístup na jeho webové stránky a do mobilní aplikace. 

Odkazy: https://support.bleacherreport.com/hc/en-us/articles/236116607-Important-Notice-to-All-

Bleacher-Report-Users 

 

 

17. 12. 2016 

Lynda.com – cílem hackerského útoku 

On-line e-learningová platforma Lynda.com, která patří pod síť LinkedIn, upozornila svých 9,5 milionů 

uživatelů na případ neautorizovaného průniku do databáze. Ta obsahovala kontaktní informace a údaje 

o absolvovaných kurzech 55 tisíc uživatelů. Společnost provedla opatření v podobě změny hesel. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/linkedins-online-learning-platform-lynda-com-suffers-data-breach-

affecting-55000-accounts-1597180 

 

 

19. 12. 2016 

Slovenská obchodní a průmyslová komora – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ údajně pronikl do databází Slovenské obchodní a průmyslové komory, kde 

získal přístup k informacím o 4 tisících uživatelů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54550/data-breach/slovak-chamber-commerce-hacked.html 

 

 

19. 12. 2016 

Indický technologický institut  – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Cryptolulz666“ pronikl do databáze Indického technologického institutu Kharagpur, 

odkud odcizil a zveřejnil část informací 12 tisíc uživatelů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54526/data-breach/indian-institute-of-technology-kharagpur-

hacked.html  

http://www.reuters.com/article/us-akbank-cyber-idUSKBN1450MC
https://support.bleacherreport.com/hc/en-us/articles/236116607-Important-Notice-to-All-Bleacher-Report-Users
https://support.bleacherreport.com/hc/en-us/articles/236116607-Important-Notice-to-All-Bleacher-Report-Users
http://www.ibtimes.co.uk/linkedins-online-learning-platform-lynda-com-suffers-data-breach-affecting-55000-accounts-1597180
http://www.ibtimes.co.uk/linkedins-online-learning-platform-lynda-com-suffers-data-breach-affecting-55000-accounts-1597180
http://securityaffairs.co/wordpress/54550/data-breach/slovak-chamber-commerce-hacked.html
http://securityaffairs.co/wordpress/54526/data-breach/indian-institute-of-technology-kharagpur-hacked.html
http://securityaffairs.co/wordpress/54526/data-breach/indian-institute-of-technology-kharagpur-hacked.html
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19. 12. 2016 

Ethereum – obětí sociálního inženýrství 

Administrátoři Projektu Ethereum oznámili, že se jejich platforma stala terčem hackerského útoku, který 

postihl více než 16 a půl tisíce uživatelů. Útočníci použili techniky sociálního inženýrství, aby se dostali 

k telefonním číslům, pomocí kterých získali přístup k dalším účtům. Následkem incidentu bylo 

kompromitováno uživatelská jména, hashe hesel, e-mailové adresy, profilová data a veřejné i soukromé 

zprávy uživatelů. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/bo-shens-hacker-strikes-again-in-ethereum-cryptocurrency-

breach/article/580288/ 

 

 

20. 12. 2016 

Rozvodná energetická síť v Kyjevě – vyšetřování hackerského útoku 

Ukrajina vyšetřuje podezření na hackerský útok na kyjevskou rozvodnou energetickou síť, ke kterému mělo 

dojít o víkendu kolem 17. a 18. Prosince 2016. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-attacks-idUSKBN1491ZF 

 

 

20. 12. 2016 

University of Nebraska-Lincoln – cílem hackerského útoku 

Zástupci univerzity UNL v americké Nebrasce zaslali přibližně 30 tisícům současných i bývalých studentů 

dopis, ve kterém je informují o hackerském útoku. Neznámí útočníci pronikli na server, který kromě 

připravených testů z matematiky obsahoval i jména a identifikační čísla s výsledky studentů. 

Odkazy: http://journalstar.com/news/local/education/unl-warns-students-of-potential-server-

breach/article_e8439e8f-6a53-5d4a-ad39-9a8312a83ce5.html 

 

 

20. 12. 2016 

Automobilky Kia a Hyundai – cílem hackerského útoku a krádeže aut 

Zpravodajský portál Ynet News přišel s informací o krádeži řady luxusích automobilů značek Kia a Hyundai. 

Ke krádeži přispěli hackeři, kteří pronikli do systémů společností Kia a Hyundai v oblasti  Jeruzaléma, odkud 

získali důležitá data a kódy k vypnutí ochrany automobilů proti krádeži. V souvislosti s případem byli zatčeni 

tři obyvatelé z východního Jeruzaléma. 

Odkazy: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4895716,00.html 

 

 

  

https://www.scmagazine.com/bo-shens-hacker-strikes-again-in-ethereum-cryptocurrency-breach/article/580288/
https://www.scmagazine.com/bo-shens-hacker-strikes-again-in-ethereum-cryptocurrency-breach/article/580288/
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-attacks-idUSKBN1491ZF
http://journalstar.com/news/local/education/unl-warns-students-of-potential-server-breach/article_e8439e8f-6a53-5d4a-ad39-9a8312a83ce5.html
http://journalstar.com/news/local/education/unl-warns-students-of-potential-server-breach/article_e8439e8f-6a53-5d4a-ad39-9a8312a83ce5.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4895716,00.html
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20. 12. 2016 

Netflix US, Marvel, NFL – únos účtů na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla a vyřadila z provozu účty společností Netflix US (@netflix), 

Marvel (@Marvel) a americké Národní fotbalové ligy (@NFL) na sociální síti Twitter. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hackers-strike-again-taking-down-netflix-marvel-nfl-twitter-

accounts-1597694 

 

 

21. 12. 2016 

Školní úřad v americké Columbii – cílem hackerského útoku 

Představitelé školního úřadu v americkém okrese Columbia informovali studenty i zaměstnance o 

bezpečnostním incidentu, během kterého došlo k hackerskému útoku na jeden z jejich serverů. Neznámí 

útočníci tak mohli získat přístup k velkému množství osobních informací. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ga-columbia-county-schools-victim-of-data-breach/ 

 

 

22. 12. 2016 

Litva – cílem hackerských útoků 

Ředitel litevského centra pro kybernetickou bezpečnost Rimtautas Cerniauskas prohlásil, že za poslední dva 

roky se v jejich vládních počítačích třikrát objevil ruský spyware. Jen za rok 2016 zaznamenali dvacet pokusů 

počítače infikovat. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-lithuania-cyber-idUSKBN14B1PC 

 

 

22. 12. 2016 

Kostarická ambasáda v Číně – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do systémů ambasády Kostariky v Číně (costaricaembassycn.com), 

odkud získal přístup ke 280 přihlašovacím údajům uživatelů a 50 z nich zveřejnil na serveru Pastebin. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54641/data-breach/cn-costa-rica-embassy-hacked.html 

 

 

22. 12. 2016 

FBI – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „CyberZeist“ zneužil zranitelnosti nultého dne v CMS Plone na webových stránkách 

americké zpravodajské služby FBI, odkud stáhl a zveřejnil část informací na serveru Pastebin. 

Odkazy: https://www.rt.com/usa/372701-cyberzeist-hacker-breaches-fbi-second-time/ 

  

http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hackers-strike-again-taking-down-netflix-marvel-nfl-twitter-accounts-1597694
http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hackers-strike-again-taking-down-netflix-marvel-nfl-twitter-accounts-1597694
https://www.databreaches.net/ga-columbia-county-schools-victim-of-data-breach/
http://www.reuters.com/article/us-lithuania-cyber-idUSKBN14B1PC
http://securityaffairs.co/wordpress/54641/data-breach/cn-costa-rica-embassy-hacked.html
https://www.rt.com/usa/372701-cyberzeist-hacker-breaches-fbi-second-time/
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Thajské Ministerstvo zahraničních věcí a thajské námořní ozbrojené síly – cílem hackerských útoků 

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

Ministerstvo zahraničních věcí, odkud odcizilo více než 3 tisíce záznamů o jeho zaměstnancích. Dalším cílem 

útoku se stalo thajské námořnictvo. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thailand-navy-foreign-affairs/ 

 

 

22. 12. 2016 

Ukrajinské dělostřelectvo – cílem APT malwarové kampaně 

Hackerská APT skupina „Fancy Bear“ stála pravděpodobně za šířením malwaru do mobilních zařízení 

s operačním systémem Android, který sloužil poslední dva roky k monitorování pohybu ukrajinských 

dělostřeleckých jednotek. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/russian-hackers-deployed-android-malware-track-target-ukrainian-

artillery-units-1597834 

 

 

23. 12. 2016 

Barnes & Noble’s NOOK – obětí špionážního malware 

Výrobce mobilních telefonů, společnost Barnes & Noble’s NOOK, zjistila, že firmware jejich zařízení od 

čínské firmy ADUPS Technology byl infikován malwarem tak, aby sbíral data a posílal je na server do Číny. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/barnes-noble-s-nook-infected-with-malware-sending-user-data-

to-china-511258.shtml 

 

 

24. 12. 2016 

The Standard Hong Kong – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Cryptolulz666“ ve spolupráci s hackerem „EvoIsGod“ pronikli do databází 

zpravodajského portálu The Standard Hong Kong (thestandard.com.hk), odkud odcizili a zveřejnili část 

z 12 tisíc uživatelských záznamů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54696/data-breach/standard-hong-kong-hacked.html 

 

 

25. 12. 2016 

Ruské vízové centrum v USA – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Kapustkiy“ pronikl do systémů Ruského vízového centra v USA a získal tak přístup 

k informacím o přibližně 3 tisících osobách. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54709/hacking/russian-visa-center-hacked.html 

  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thailand-navy-foreign-affairs/
http://www.ibtimes.co.uk/russian-hackers-deployed-android-malware-track-target-ukrainian-artillery-units-1597834
http://www.ibtimes.co.uk/russian-hackers-deployed-android-malware-track-target-ukrainian-artillery-units-1597834
http://news.softpedia.com/news/barnes-noble-s-nook-infected-with-malware-sending-user-data-to-china-511258.shtml
http://news.softpedia.com/news/barnes-noble-s-nook-infected-with-malware-sending-user-data-to-china-511258.shtml
http://securityaffairs.co/wordpress/54696/data-breach/standard-hong-kong-hacked.html
http://securityaffairs.co/wordpress/54709/hacking/russian-visa-center-hacked.html
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25. 12. 2016 

Nizozemská obchodní komora v Hongkongu – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Cryptolulz666“ ve spolupráci s hackerem „Kapustkiy“ pronikli do správy webových 

stránek nizozemské obchodní komory v Hongkongu (dutchchamber.hk), odkud odcizili data přibližně 200 

uživatelů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54726/data-breach/dutch-chamber-of-commerce-hacked.html 

 

 

25. 12. 2016 

Pre-Con Products Ltd, DRI Title & Escrow a GS Polymers – cílem hackerských útoků s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „The Dark Overlord“ tvrdil, že pronikl do databází společností Pre-Con Products Ltd, 

DRI Title & Escrow a GS Polymers, odkud odcizil interní firemní data. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-reveals-three-more-attacks-with-more-to-be-

revealed/ 

 

 

26. 12. 2016 

PakWheels – cílem hackerského útoku 

Na známé pákistánské automobilové webové stránce PakWheels bylo zveřejněno, že se jejich servery staly 

cílem hackerského útoku. K útoku došlo díky starší známé zranitelnosti publikované na diskusním fóru 

vBulletin a jeho následkem byly ohroženy osobní informace 674.775 registrovaných uživatelů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/pakistan-largest-automotive-portal-pakwheels-hacked/ 

 

 

26. 12. 2016 

Sony Music Global – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla účet Sony Music Global (@SonyMusicGlobal) na sociální síti 

Twitter, kde publikovali lživé informace o údajném úmrtí zpěvačky Britney Spears. 

Odkazy: http://mashable.com/2016/12/26/ourmine-hack-debunk-britney-spears-tweet-

sony/#Tk.uSyGuAaq0 

 

 

28. 12. 2016 

Division of Public Behavioral Health – cílem hackerského útoku 

Nevadská zdravotní instituce Division of Public Behavioral Health (DPBH) oznámila, že probíhá vyšetřování 

bezpečnostního incidentu, který vedl ke kompromitaci databáze programu pro medicínské využití 

marihuany. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/medical-marijuana-site-breached/article/628571/  

http://securityaffairs.co/wordpress/54726/data-breach/dutch-chamber-of-commerce-hacked.html
https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-reveals-three-more-attacks-with-more-to-be-revealed/
https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-reveals-three-more-attacks-with-more-to-be-revealed/
https://www.hackread.com/pakistan-largest-automotive-portal-pakwheels-hacked/
http://mashable.com/2016/12/26/ourmine-hack-debunk-britney-spears-tweet-sony/#Tk.uSyGuAaq0
http://mashable.com/2016/12/26/ourmine-hack-debunk-britney-spears-tweet-sony/#Tk.uSyGuAaq0
https://www.scmagazine.com/medical-marijuana-site-breached/article/628571/
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28. 12. 2016 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – cílem hackerského útoku 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) potvrdila úspěšný hackerský útok na její systémy, 

ke kterému mělo dojít v listopadu 2016. Podle mluvčí organizace padá podezření na ruskou APT skupinu 

„Fancy Bear“ (APT28), ačkoliv to nebylo doposud potvrzeno, stejně tak zda došlo k nedovolenému přístupu 

či odcizení důvěrných dokumentů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/europe-s-osce-hacked-russia-s-fancy-bears-possibly-involved-

511371.shtml 

 

 

28. 12. 2016 

Intercontinental Hotel Group (IHG) – vyšetřování hackerského útoku 

Mluvčí hotelového řetězce InterContinental Hotels Group (IHG), který ovládá více než 5 tisíc hotelů včetně 

Holiday Inn, oznámil, že spolupracují při vyšetřování možného úniku a zneužití informací z platebních karet 

zákazníků, které byly použity v jejich hotelech Holiday Inn Express na území USA. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2016/12/holiday-inn-parent-ihg-probes-breach-claims/ 

 

 

28. 12. 2016 

Southcentral Foundation (SCF) – cílem hackerského útoku 

Zástupci nadace Southcentral Foundation (SCF) na Aljašce upozornili 14,719 osob na možnost 

kompromitace jejich lékařských záznamů po té, co byl zaznamenán průnik do e-mailových účtů dvou 

zaměstnanců nadace, které tyto informace obsahovaly. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/southcentral-foundation-notifies-patients-after-employee-email-

accounts-hacked/ 

 

 

29. 12. 2016 

US Democratic Party – cílem hackerské operace „Grizzly Steppe“ 

Americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve spolupráci s tajnou službou FBI, zveřejnilo detaily operace 

"Grizzly Steppe", pod kterou se skrývají aktivity dvou ruských APT skupin (APT28 a APT29) zaměřené na 

průnik do systémů vedení Demokratické strany USA v létě 2015. 

Odkazy: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-

2016-1229.pdf 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/europe-s-osce-hacked-russia-s-fancy-bears-possibly-involved-511371.shtml
http://news.softpedia.com/news/europe-s-osce-hacked-russia-s-fancy-bears-possibly-involved-511371.shtml
https://krebsonsecurity.com/2016/12/holiday-inn-parent-ihg-probes-breach-claims/
https://www.databreaches.net/southcentral-foundation-notifies-patients-after-employee-email-accounts-hacked/
https://www.databreaches.net/southcentral-foundation-notifies-patients-after-employee-email-accounts-hacked/
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf
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30. 12. 2016 

Topps – cílem hackerského útoku 

Společnost Topps, která stojí za širokou škálou ikonických sběratelských kartiček, zveřejnila informace o 

hackerském útoku, během kterého mohli neznámí hackeři odcizit čísla a bezpečnostní kódy k zákaznickým 

kreditním a debetním kartám. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/technology-38468961 

 

 

30. 12. 2016 

Nat Geo Photography – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla účet Nat Geo Photography (@NatGeoPhotos) na sociální síti 

Twitter. Jejím jménem pak publikovala zprávy pro 2,71 milionu sledujících tento profil. 

Odkazy: https://www.hackread.com/ourmine-hacks-nat-geo-photography-twitter-account/ 

 

 

31. 12. 2016 

Thajský statistický úřad – cílem hackerského útoku 

Hacker„Gh0s7“ provedl v rámci operace #OpSingleGateway hackerský útok na thajský statistický úřad 

(nso.go.th), odkud odcizil a následně zveřejnil některá data. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/54906/breaking-news/opsinglegateway-gh0s7.html 

 

 

31. 12. 2016 

KeepKey – cílem hackerského útoku 

Společnost KeepKey, která stojí za hardwarou bitcoinovou peněženkou, zveřejnila informace o hackerském 

útoku, během kterého došlo ke krátkodobé kompromitaci firemního telefonu a e-mailového účtu. 

Následkem incidentu mohli útočníci provést reset hesel k některým uživatelským účtům. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/keepkey-notifies-customers-of-security-incident-offers-30-btc-

reward-for-tips-leading-to-attackers-arrest/ 

  

http://www.bbc.com/news/technology-38468961
https://www.hackread.com/ourmine-hacks-nat-geo-photography-twitter-account/
http://securityaffairs.co/wordpress/54906/breaking-news/opsinglegateway-gh0s7.html
https://www.databreaches.net/keepkey-notifies-customers-of-security-incident-offers-30-btc-reward-for-tips-leading-to-attackers-arrest/
https://www.databreaches.net/keepkey-notifies-customers-of-security-incident-offers-30-btc-reward-for-tips-leading-to-attackers-arrest/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Pákistánské vládní webové stránky Khyber Pakhtunkhwa  (kp.gov.pk) 

Hacktivistická skupina „Pashtun Cyber Army“  

http://www.dawn.com/news/1302501/kp-govt-website-defaced-by-hackers 

 

Řada íránských webových stránek v doméně .ir  (-) 

Hacktivista„MR.IMAN“  

http://irancybernews.org/en/ICNA/def/369/ 

 

Webové stránky filipínských ozbrojených sil  (army.mil.ph) 

Hacker „Shin0bi H4x0r“  

https://www.hackread.com/philippine-military-website-hacked-defaced/ 

 

Neoficiální webové stránky indických letišť Cochin a Thiruvananthapuram  (cochinairport.com, 

trivandrumairport.com) 

Pákistánská hackerská skupina „Kashmir Cheetah“  

http://www.quannsecurity.com/291216-airport-web-deface.php 

 

Webové stránky thajského konzulátu v Los Angeles  (thaiconsulatela.org) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-consulate-against-cyber-law/ 

 

Webové stránky Bilderberg Group  (thaiconsulatela.org) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-consulate-against-cyber-law/ 

 

Webové stránky Google Bangladéš  (google.bg) 

Hacktivistická skupina „TeaM Pak Cyber Attackers“  

https://www.hackread.com/pakistani-hackers-deface-google-bangladesh-domain/ 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky ruské státní banky VTB  (vtb.ru) 

Neznámí útočníci  

http://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2016/12/06/state-owned-russian-bank-vtb-says-sites-hit-by-

cyberattack/ 

 

Webové stránky ukrajinského Ministerstva obrany  (www.mil.gov.ua) 

Neznámí útočníci  

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-idUSKBN1421YT 

 

http://www.dawn.com/news/1302501/kp-govt-website-defaced-by-hackers
http://irancybernews.org/en/ICNA/def/369/
https://www.hackread.com/philippine-military-website-hacked-defaced/
http://www.quannsecurity.com/291216-airport-web-deface.php
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-consulate-against-cyber-law/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-thai-consulate-against-cyber-law/
https://www.hackread.com/pakistani-hackers-deface-google-bangladesh-domain/
http://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2016/12/06/state-owned-russian-bank-vtb-says-sites-hit-by-cyberattack/
http://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2016/12/06/state-owned-russian-bank-vtb-says-sites-hit-by-cyberattack/
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-idUSKBN1421YT
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Italské vládní webové stránky  (italiastartupvisa.mise.gov.it) 

Hacker „Cryptolulz666“  

http://securityaffairs.co/wordpress/54459/hacking/cryptolulz666-ddos.html 

 

Federální služba Ruské federace pro kontrolu narkotik  (fskn.gov.ru) 

Hacker „Cryptolulz666“  

http://securityaffairs.co/wordpress/54459/hacking/cryptolulz666-ddos.html 

 

Herní server EA pro hru Battlefield 1  (-) 

Hacktivistická skupina „Phantom Squad“  

https://www.hackread.com/you-are-not-alone-ea-servers-are-down/ 

 

Webové stránky kanceláře thajské policie  (royalthaipolice.go.th) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.bleepingcomputer.com/news/government/thai-police-arrests-nine-anonymous-hackers-for-

role-in-opsinglegateway-attacks/ 

 

Webové stránky řady thajských ministerstev  (mict.go.th, a další) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/hackers-hit-thai-government-ddos-attacks-protesting-against-restrictive-

internet-law-1597339 

 

Webové stránky Drudge Report  (drudgereport.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/did-us-government-launch-huge-ddos-attack-against-drudge-report-1598680 

 

Servery herních platforem Steam a Origin  (steampowered.com,origin.com) 

Hacktivistické skupiny „Phantom Squad“ a „PoodleCorp“  

https://www.hackread.com/steam-origin-servers-down-by-phantom-squad-poodlecorp/ 

 

Torrentový server ExtraTorrent  (extra.to) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/extratorrent-hit-by-ddos-attacks-after-it-banned-unofficial-proxy-services-

1598287 

 

Server blogovací sociální sítě Tumblr  (tumblr.com) 

Hacktivistická skupina „Star Patrol“ 

http://mashable.com/2016/12/21/is-tumblr-down-ddos-attack/#p86PmNsPZPqC 

 

http://securityaffairs.co/wordpress/54459/hacking/cryptolulz666-ddos.html
http://securityaffairs.co/wordpress/54459/hacking/cryptolulz666-ddos.html
https://www.hackread.com/you-are-not-alone-ea-servers-are-down/
https://www.bleepingcomputer.com/news/government/thai-police-arrests-nine-anonymous-hackers-for-role-in-opsinglegateway-attacks/
https://www.bleepingcomputer.com/news/government/thai-police-arrests-nine-anonymous-hackers-for-role-in-opsinglegateway-attacks/
http://www.ibtimes.co.uk/hackers-hit-thai-government-ddos-attacks-protesting-against-restrictive-internet-law-1597339
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