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ČR 

5. 10. 2016 

Zranitelné routery – cílem hackerských útoků 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ obdržel informace od poskytovatelů internetového připojení, 

že proběhlo několik útoků na routery Asus, Netis a TP-Link. Stejně jako při podobných útocích v předchozích 

letech i tentokrát útočníci měnili nastavení DNS serverů. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/416533-hackeri-se-zamerili-na-cesko-utoci-na-

routery.html 

 

 

26. 10. 2016 

xZone – únik přihlašovacích údajů 

Zástupci společnosti xZone vydali prohlášení, že v loňském roce zřejmě došlo k úniku 108 tisíc 

přihlašovacích údajů z jejich databází. Data obsahovala i hesla uživatelů, která se hackerům zřejmě i přes 

zašifrování (MD5) povedlo v databázi prolomit. 

Odkazy: http://technet.idnes.cz/unik-ceskych-e-mailu-a-hesel-df4-

/sw_internet.aspx?c=A161026_095805_sw_internet_nyv 

 

 

23. 10. 2016 

Česká spořitelna – phishingová kampaň na sociální síti Facebook 

Uživatelé sociální sítě Facebook byli vystaveni další phishingové kampani skrze napadené účty přátel. Jejich 

jménem oslovovali útočníci svou oběť a požadovali přeposlání autorizační SMS z telefonu oběti na svůj, 

čímž však došlo k autorizaci platby z účtu oběti. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_17741.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

12. 10. 2016 

Facebook – falešný plugin 

Bezpečnostní analytici ze společnosti Eset varovali před malwarem, který se maskuje za doplněk 

pro internetový prohlížeč Google Chrome. Útočníci se snažili přesvědčit uživatele sociální sítě Facebook, 

aby si přehráli zajímavé video, na kterém je označen někdo z přátel. Po kliknutí na odkaz se otevřela falešná 

webová stránka podobná YouTube, která místo přehrání videa vyžadovala instalaci infikovaného 

pluginu My Gif. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/417317-virus-se-siri-facebookem-jako-lavina-

pirati-oprasili-stary-trik.html 
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Svět 

1. 10. 2016 

Jižní Korea – cílem hackerského útoku 

Vláda Jižní Koreje připustila, že její velitelství kybernetických sil se stalo terčem hackerského útoku, během 

kterého došlo k infikování jednoho z jejich hlavních serverů malwarem. 

Odkazy: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/01/82/0301000000AEN20161001001451315F.

html 

 

 

1. 10. 2016 

University of Central Florida – obětí malwarové infekce 

V objektu Univerzity Centrální Floridy došlo k malwarové infekci platebních systémů v malých obchodech 

s potravinami Asian Chao, Huey Magoo's a Corner Cafe. Následkem byla kompromitace dat z platebních 

karet více než 230 univerzitních studentů. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/malware-behind-payment-card-breach-at-university-of-central-

florida/article/548444/ 

 

 

4. 10. 2016 

Donátoři Republikánské strany USA– cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle bezpečnostních expertů stáli za skimmingem informací z kreditních karet finančních podporovatelů 

Republikánské strany pravděpodobně ruští hackeři. E-shop na webových stránkách NRSC (National 

Republican Senatorial Committee) je zřejmě jen jedním z  více než 5.900 on-line obchodů zasažených touto 

hackerskou skupinou. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hackers-hit-republican-website-steal-credit-card-information-donors-

send-them-russian-servers-1586903 

 

 

4. 10. 2016 

The Clinton Foundation – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Guccifer 2.0“ zveřejnil soubory pravděpodobně odcizené ze systémů Nadace 

Clintonových. Zástupci nadace však tvrzení popírají. 

Odkazy: http://www.politico.com/story/2016/10/guccifer-hacker-clinton-foundation-files-229113 
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5. 10. 2016 

BuzzFeed – obětí hackerského útoku 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně převzala kontrolu nad správou webových stránek soukromého 

zpravodajského serveru BuzzFeed. Útočníci následně pozměnili obsah některých publikovaných článků. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacks-buzzfeed-warns-website-not-share-fake-news-about-us-

again-1585081 

 

 

5. 10. 2016 

Spotify – šíření malwarové infekce 

Řada uživatelů na komunitním diskusním fóru a sociálních sítích nahlásila, že hudební streamingová služba 

Spotify v některých případech skrze reklamy bez souhlasu spouštěla škodlivé webové stránky a tím 

infikovala malwarem počítače návštěvníků. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/spotify-ads-briefly-serve-malware-infested-ads-listeners-computers-

1585137 

 

 

6. 10. 2016 

Stovky e-shopů – infikovány keyloggery 

Bezpečnostní společnosti RiskIQ a ClearSky zveřejnily informace o tom, že velké množství populárních 

e-shopů bylo infikováno keyloggery. Jejich cílem bylo zachytávat data o kreditních kartách zákazníků, 

kteří na infikovaných stránkách vyplňovali platební údaje. 

Odkazy: https://threatpost.com/web-based-keylogger-used-to-steal-credit-card-data-from-popular-

sites/121141/ 

 

 

6. 10. 2016 

Pont3 – cílem hackerského útoku 

Australská společnost Pont3, která se zabývá organizováním společenských akcí, zveřejnila informaci, 

že neznámý útočník získal přístup do jejich mailing-listu. Odtud stáhl informace o osobách, které 

se v minulosti podílely na akcích pořádaných společností. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/event-organizer-suffers-data-breach-after-hacker-steals-event-

mailing-lists-509281.shtml 
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6. 10. 2016 

The Clinton Foundation – cílem hackerských útoků 

Zástupci Nadace Clintonových vydala varování svým donátorům, že docházelo k cíleným hackerským 

pokusům získat jejich osobní informace. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-usa-election-clinton-foundation-idUSKCN1262IC 

 

 

10. 10. 2016 

Nejmenovaná německá jaderná elektrárna – cílem hackerského útoku 

Podle ředitele organizace IAEA (International Atomic Energy Agency) Yukiya Amana se nejmenovaná 

jaderná elektrárna v Německu stala počátkem měsíce října terčem hackerského útoku. 

Odkazy: http://in.reuters.com/article/nuclear-cyber-idINKCN12A1P1 

 

 

10. 10. 2016 

Výzkumné centrum izotopů vodíku v Japonsku – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý útočník odcizil ve třech případech data z výzkumu a osobní informace z osobního počítače 

vědeckého pracovníka institutu Tritium, ve Výzkumném centru izotopů vodíku při Tojamské univerzitě 

v Japonsku. Oběť obdržela podvržené otázky od fiktivního studenta ve škodlivém souboru MS Word. 

Odkazy: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/11/national/crime-legal/toyama-tritium-researchers-

data-targeted-cyberattacks/#.WBySYVXhCbg 

 

 

12. 10. 2016 

Řada ruských aktivistů a nezávislých novinářů – cílem hackerského útoku 

Řada ruských aktivistů a nezávislých novinářů obdrželo varování, že se se pravděpodobně pro-vládní hackeři 

pokoušeli nelegálně proniknout do jejich e-mailových schránek. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/russian-activists-journalists-receive-google-warnings-over-nation-state-

hacking-attempts-1586036 

 

 

12. 10. 2016 

Organizace SWIFT – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily o další skupině hackerů, která se pokoušela odcizit 

finanční prostředky z bank skrze uživatele SWIFT a pomocí trojanu „Odinaff“. 

Odkazy: https://www.symantec.com/connect/blogs/odinaff-new-trojan-used-high-level-financial-attacks 
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12. 10. 2016 

Blockchain.info – cílem hackerského útoku 

Záznamy DNS serveru pro domény bitcoinových peněženek blockchain.info and blockchain.com byly 

pozměněny a návštěvníci stránek byli přesměrováváni na webové stránky útočníků, kteří zde shromažďovali 

přihlašovací údaje. 

Odkazy: https://blog.opendns.com/2016/10/12/detecting-recent-blockchain-dns-hijack/ 

 

 

13. 10. 2016 

Modern Business Systems (MBS) – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Obsah databáze americké společnosti Modern Business Solutions, byl vystaven veřejně ke stažení 

na sociální síti Twitter. Neznámí útočníci tak získali data obsahující 58 milionů záznamů, včetně jmen, 

e-mailových a doručovacích adres, dat narození a telefonních čísel. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/10/13/us_data_aggregator_megabreach/ 

 

 

13. 10. 2016 

Vera Bradley – cílem hackerského útoku 

Zástupci amerického prodejce prvotřídní módy Vera Bradley zveřejnili informace, že neznámí hackeři 

pravděpodobně získali přístup k informacím o zákaznických platebních kartách z platebních systémů 

na pobočkách společnosti. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/vera-bradley-reveals-payment-system-hacked-retail-stores-customer-

data-feared-stolen-1586178 

 

 

13. 10. 2016 

Potter County – cílem hackerského útoku 

Představitelé amerického okresu Potter County ujistili uživatele, že jejich volební informační webový portál 

je stále bezpečný, přestože byl odhalen neautorizovaný průnik do jeho systémů. 

Odkazy: http://www.ktre.com/story/33378177/potter-county-increases-online-security-after-recent-

hacking 

 

 

13. 10. 2016 

Peachthree Orthopedic Clinic – cílem hackerského útoku 

Ortopedická klinika Peachtree v americké Atlantě varovala své uživatele, že 22. září došlo k hackerskému 

útoku na její systémy, přestože podle důkazů došlo k útoku o několik měsíců dříve. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/peachtree-orthopedic-clinic-notifies-patients-of-hack/  

https://blog.opendns.com/2016/10/12/detecting-recent-blockchain-dns-hijack/
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http://www.ktre.com/story/33378177/potter-county-increases-online-security-after-recent-hacking
http://www.ktre.com/story/33378177/potter-county-increases-online-security-after-recent-hacking
https://www.databreaches.net/peachtree-orthopedic-clinic-notifies-patients-of-hack/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 9 / 15 incidenty - říjen 2016 
 

13. 10. 2016 

John Podesta – únos účtu na sociální síti Twitter 

John Podesta, předseda předvolební kampaně kandidátky Hillary Clintonové, dočasně ztratil kontrolu 

nad svým účtem na sociální síti Twitter, když neznámí útočníci jeho jménem publikovali texty na podporu 

druhého kandidáta Donalda Trumpa. Podle zveřejněných snímků mohl být hackersky napaden Podestův 

mobilní telefon. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/10/clinton-campaign-chiefs-iphone-was-hacked-and-wiped-

photos-suggest/ 

 

 

14. 10. 2016 

Evony Gaming – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Služba LeakedSource zveřejnila informace, že u herní společnosti Evony Gaming došlo následkem 

hackerského útoku k masivnímu úniku dat. Jednalo se o 33 milionů uživatelských účtů, které obsahovaly 

přihlašovací jména, e-mailové adresy, IP adresy a MD5 hashe přihlašovacích hesel bez přidané soli. 

Odkazy: https://www.hackread.com/evony-gaming-company-website-hacked/ 

 

 

14. 10. 2016 

Noble House – kompromitace platebních terminálů 

Hotelový řetězec Noble House Hotels and Resorts upozornil svoje hosty na případ kompromitace platebních 

terminálů v zařízeních Teton Mountain Lodge & Spa a Hotel Terra. K průniku do platebních systémů mělo 

dojít 5. a 6. září tohoto roku. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/noble-house-hotels-resorts-notifies-guests-of-payment-card-

breaches-at-teton-mountain-lodge-spa-and-hotel-terra/ 

 

 

17. 10. 2016 

US Democratic Party – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Guccifer 2.0“ zveřejnil další odcizené dokumenty, které se vztahují k americkému 

politickému systému. Dokumenty obsahovaly e-mailové konverzace mezi pracovníky DNC (Democratic 

National Committee) a volebním štábem Hillary Clintonové, ve kterých byly diskutovány daně Donalda 

Trumpa. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacker-guccifer-2-0-leaks-files-claiming-dnc-researched-donald-trumps-

taxes-1587073 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2016/10/clinton-campaign-chiefs-iphone-was-hacked-and-wiped-photos-suggest/
http://arstechnica.com/security/2016/10/clinton-campaign-chiefs-iphone-was-hacked-and-wiped-photos-suggest/
https://www.hackread.com/evony-gaming-company-website-hacked/
https://www.databreaches.net/noble-house-hotels-resorts-notifies-guests-of-payment-card-breaches-at-teton-mountain-lodge-spa-and-hotel-terra/
https://www.databreaches.net/noble-house-hotels-resorts-notifies-guests-of-payment-card-breaches-at-teton-mountain-lodge-spa-and-hotel-terra/
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-guccifer-2-0-leaks-files-claiming-dnc-researched-donald-trumps-taxes-1587073
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-guccifer-2-0-leaks-files-claiming-dnc-researched-donald-trumps-taxes-1587073
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17. 10. 2016 

University of Santa Clara – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „SCUWatch“ zveřejnil řadu odcizených interních dokumentů z kanceláře marketingu 

a komunikací na universitě v kalifornské Santa Clara. Dokumenty obsahovaly plány krizového 

managementu, strategie a neveřejné kontaktní údaje. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/omc-targeted-in-latest-leak-involving-santa-clara-university/ 

 

 

18. 10. 2016 

AdultFriendFinder – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Hacker pod pseudonymem „Revolver“ nebo „1x0123“ tvrdil, že pronikl do systémů on-line seznamky 

pro dospělé AdultFriendFinder. Jiný hacker s přezdívkou „Peace“ prohlásil, že taktéž pronikl do databází 

zmíněné seznamky, odkud odcizil informace o více než 73 milionů uživatelů. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hookup-service-adult-friendfinder-may-have-been-hacked-

again 

 

 

18. 10. 2016 

RedBus – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci indické on-line platformy pro prodej jízdenek RedBus potvrdili, že se stali terčem hackerského 

útoku, který vyústil v možnou kompromitaci e-mailových adres některých zákazníků. 

Odkazy: http://www.business-standard.com/article/companies/four-million-email-ids-leaked-redbus-to-

look-into-hacking-claims-116101800459_1.html 

 

 

20. 10. 2016 

Weebly a Foursquare – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Podle vyjádření LeakedSource zaznamenaly služby Foursquare a Weebly na základě hackerských útoků 

masivní úniky dat, které postihly u Foursquare 23 milionů uživatelů a u služby Weebly 43 milionů uživatelů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/millions-of-accounts-stolen-in-weebly-foursquare-breaches/ 

 

 

20. 10. 2016 

„FruityArmor“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Kaspersky Lab zveřejnila detaily o APT skupině „FruityArmor“, která využívala pro 

své aktivity a zřetězené útoky neopravenou zranitelnost Microsoftu (CVE-2016-3393). 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/76396/windows-zero-day-exploit-used-in-targeted-attacks-

by-fruityarmor-apt/  

https://www.databreaches.net/omc-targeted-in-latest-leak-involving-santa-clara-university/
http://motherboard.vice.com/read/hookup-service-adult-friendfinder-may-have-been-hacked-again
http://motherboard.vice.com/read/hookup-service-adult-friendfinder-may-have-been-hacked-again
http://www.business-standard.com/article/companies/four-million-email-ids-leaked-redbus-to-look-into-hacking-claims-116101800459_1.html
http://www.business-standard.com/article/companies/four-million-email-ids-leaked-redbus-to-look-into-hacking-claims-116101800459_1.html
http://www.zdnet.com/article/millions-of-accounts-stolen-in-weebly-foursquare-breaches/
https://securelist.com/blog/research/76396/windows-zero-day-exploit-used-in-targeted-attacks-by-fruityarmor-apt/
https://securelist.com/blog/research/76396/windows-zero-day-exploit-used-in-targeted-attacks-by-fruityarmor-apt/
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20. 10. 2016 

Řada indických bank – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Detailní informace z více než 3.2 milionů platebních karet klientů majoritních indických bankovních institucí 

byly ukradeny v průběhu jednoho z největších hackerských útoků na finanční sektor v Indii. Přestože není 

znám původce útoku, řada neautorizovaných transakcí bylo směrováno do různých částí Číny. 

Odkazy: http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/3-2-million-debit-cards-

compromised-sbi-hdfc-bank-icici-yes-bank-and-axis-worst-hit/articleshow/54945561.cms 

 

 

20. 10. 2016 

Discord – šíření malware 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila informaci, že neznámí útočníci provedli nelegální úpravy ve 

free VoIP službě Discord, kterou využívali zejména hráči on-line her. Služba tak šířila i trojany pro vzdálený 

přístup (RAT), software pro exfiltraci dat a programy schopné stáhnout do postižených zařízení další 

malware. 

Odkazy: https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-use-discord-voip-chat-servers-host-

nanocore-njrat-spyrat 

 

 

20. 10. 2016 

San Francisco Exploratorium Museum – cílem phishingového útoku 

Zástupci explorativního muzea v San Franciscu připustili, že se jeden z jejich zaměstnanců stal terčem 

spear-phishingového útoku. Neznámý hacker tak měl po tři dny přístup do e-mailové schránky oběti, kde 

mimo jiné nastavil přesměrování příchozí pošty na svůj účet. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/spear-phishing-incident-causes-havoc-at-san-francisco-

exploratorium-museum-509625.shtml 

 

 

21. 10. 2016 

Vládní představitelé Pákistánu – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Forcepoint zveřejnila detaily o kyberšpionážní kampani „BITTER“, která pomocí 

RAT malwaru cílila na pákistánské vládní představitele. Cílem útočníků bylo získávat z infikovaných zařízení 

obětí citlivé dokumenty. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/pakistan-government-officials-targeted-with-rats-in-cyber-

espionage-campaign-509529.shtml 

 

 

  

http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/3-2-million-debit-cards-compromised-sbi-hdfc-bank-icici-yes-bank-and-axis-worst-hit/articleshow/54945561.cms
http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/3-2-million-debit-cards-compromised-sbi-hdfc-bank-icici-yes-bank-and-axis-worst-hit/articleshow/54945561.cms
https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-use-discord-voip-chat-servers-host-nanocore-njrat-spyrat
https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-use-discord-voip-chat-servers-host-nanocore-njrat-spyrat
http://news.softpedia.com/news/spear-phishing-incident-causes-havoc-at-san-francisco-exploratorium-museum-509625.shtml
http://news.softpedia.com/news/spear-phishing-incident-causes-havoc-at-san-francisco-exploratorium-museum-509625.shtml
http://news.softpedia.com/news/pakistan-government-officials-targeted-with-rats-in-cyber-espionage-campaign-509529.shtml
http://news.softpedia.com/news/pakistan-government-officials-targeted-with-rats-in-cyber-espionage-campaign-509529.shtml
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21. 10. 2016 

Baystate Health – cílem phishingového útoku 

Zdravotnická organizace Baystate Health v USA zveřejnila informaci, že osobní informace přibližně 13 tisíců 

pacientů mohlo být kompromitováno na základě úspěšného phishingového útoku, kterému podlehli někteří 

ze zaměstnanců organizace a umožnili tak přístup ke svým pracovním e-mailovým účtům. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ma-information-of-13000-baystate-patients-possibly-

compromised-due-to-phishing/ 

 

 

21. 10. 2016 

Policejní oddělení v  Middletown – cílem hackerského útoku 

Zástupci amerického města Middletown vydali prohlášení, že neznámí útočníci získali přístup do systémů 

místního policejního oddělení a mohli tak přistupovat i k osobním informacím lidí, kteří toto oddělení 

v minulosti kontaktovali. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ny-hackers-breach-city-of-middletown-computer-system/ 

 

 

24. 10. 2016 

DomainTools – cílem hackerského útoku 

Společnost DomainTools, která poskytuje historické „whois“ informace, zjistila, že proběhl hackerský útok 

na její systém pro správu uživatelů a proto v rámci předběžných bezpečnostních opatření doporučila všem 

uživatelům změnu přístupoévho hesla. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/domaintools-warns-customers-of-user-data-scraping-attack-

509642.shtml 

 

 

25. 10. 2016 

„CloudFanta“ – malwarová kampaň 

Výzkumníci ze společnosti Netskope zaznamenali malwarovou kampaň přezdívanou „CloudFanta”, která 

byla použita k odcizení více než 26 tisíc přihlašovacích údajů k e-mailovým účtům. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/cloudfanta-campaign-takes-advantage-of-cloud-storage-

application-features/article/568979/ 

 

 

  

https://www.databreaches.net/ma-information-of-13000-baystate-patients-possibly-compromised-due-to-phishing/
https://www.databreaches.net/ma-information-of-13000-baystate-patients-possibly-compromised-due-to-phishing/
https://www.databreaches.net/ny-hackers-breach-city-of-middletown-computer-system/
http://news.softpedia.com/news/domaintools-warns-customers-of-user-data-scraping-attack-509642.shtml
http://news.softpedia.com/news/domaintools-warns-customers-of-user-data-scraping-attack-509642.shtml
https://www.scmagazine.com/cloudfanta-campaign-takes-advantage-of-cloud-storage-application-features/article/568979/
https://www.scmagazine.com/cloudfanta-campaign-takes-advantage-of-cloud-storage-application-features/article/568979/
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26. 10. 2016 

„Moonlight“ – aktivity hackerské skupiny 

Bezpečnostní společnost Vectra Networks zveřejnila detaily o aktivitách hackerské skupiny „Moonlight“, 

která je známá i jako „Gaza Hacker Team“. Tato skupina útočí na řadu cílů na Středním východě. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/moonlight-apt-uses-h-worm-backdoor-to-spy-on-middle-

eastern-targets-509667.shtml 

 

 

26. 10. 2016 

Nets – podezření na kompromitaci 

Dánska platební společnost Nets vydala příkaz místním bankovním institucím k blokaci přibližně 100 tisíc 

platebních karet svých klientů z důvodu podezření narušení bezpečnosti svých systémů neznámými 

hackery. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-nets-credit-cards-idUSKCN12Q12N 

 

 

27. 10. 2016 

Řada japonských firem – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila informace o kyberšpionážní kampani „Blackgear“, která se 

sice původně zaměřovala na Tchajwanské cíle, ale nyní se orientuje na japonské firmy a společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/blackgear-cyber-espionage-campaign-now-targets-japan-

509734.shtml 

 

 

28. 10. 2016 

Vladislav Surkov – únos e-mailového účtu 

Ukrajinská hackerská skupina s názvem „CyberHunta“ tvrdila, že pronikla do e-mailového účtu asistenta 

prezidentského poradce Vladislava Surkova, odkud odcizila 2.337 e-mailových zpráv. Některé e-maily by 

měly odkazovat ne korespondenci mezi Surkovem a Pushlinem, který je vůdcem separatistů skupiny 

Doněcké lidové republiky. 

Odkazy: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putins-aide-gets-hacked-sparking-

suspicions-of-proxy-cyberwar-ukraine-cyberhunta-a7385306.html 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/moonlight-apt-uses-h-worm-backdoor-to-spy-on-middle-eastern-targets-509667.shtml
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28. 10. 2016 

Converse – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Společnost Converse zveřejnila informaci, že se její australský e-shop stal terčem hackerského útoku, kdy 

neznámí útočníci infikovali systém malwarem. Ten v období od 2. září do 12. října tohoto roku zachytával a 

shromažďoval platební údaje zákazníků. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/converse-ecommerce-site-hacked/ 

 

 

29. 10. 2016 

Bradley Foundation – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „Anonymous Poland“ prohlásila, že získala přístup do systémů nadace 

Bradley Foundation. Z jejich databáze odcizila více než 30 GB dat, včetně podvrženého dopisu o údajném 

daru 150 milionů dolarů na prezidentskou kampaň Hillary Clintonové. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/bradley-foundation-hacked-to-expose-contribution-to-clinton-

campaign/ 

 

 

31. 10. 2016 

Americké město Duluth – cílem phishingového útoku 

Více než 55 tisíc obyvatel amerického města Duluth obdrželo e-mail, ve kterém je městský úřad informoval 

o možném ohrožení jejich voličských registračních údajů a dalších osobních informací. K incidentu mělo 

dojít následkem úspěšného phishingového útoku, během kterého byl kompromitován e-mailový účet 

jednoho zaměstnance úřadu. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/duluth-phishing-attack-may-have-exposed-voters-private-data/ 

  

http://www.infosecurity-magazine.com/news/converse-ecommerce-site-hacked/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Webové stránky blackhat hackera „w0rm“  (-) 

Hacktivista „Peace of Mind“  

http://news.softpedia.com/news/drama-on-the-underground-hacking-scene-as-black-hats-hack-each-

other-508910.shtml 

 

 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

 

Dynamické DNS služby společnosti Dyn  (-) 

Neznámí útočníci  

http://arstechnica.com/security/2016/10/dos-attack-on-major-dns-provider-brings-internet-to-morning-

crawl/ 

 

Webové stránky singapurské telekomunikační společnosti StarHub  (starhub.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/singapores-starhub-says-malicious-ddos-attacks-caused-broadband-disruptions-

1588332 

 

Řada belgických mediálních on-line zpravodajství  (standaard.be, nieuwsblad.be, atd.) 

Hacktivistická skupina „Syrian Cyber Army“  

http://news.softpedia.com/news/syrian-cyber-army-claim-ddos-attacks-on-belgian-media-509623.shtml 

 

Řada webových stránek japonských společností  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Dolphin-hunt-prompts-renewed-Anonymous-cyberattacks-on-Japan 
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