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ČR 

1. 8. 2016 

Společnosti z koncernu Agrofert – cílem hackerské operace #OpBlokada 

Skupina, která se označuje za českou odnož hacktivistického hnutí „Anonymous“, provedla DDoS útok 

na webové stránky společnosti Agrofert a dalších firem, které ovládá ministr financí Andrej Babiš. Útoky 

byly součástí takzvané operace #OpBlokada, která má být odvetou za schválení zákona o hazardních hrách, 

v rámci něhož může stát blokovat webové stránky. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-

zamestnance/ 

 

 

3. 8. 2016 

Vyděračský e-mail – útočníci hrozí DDoS útokem 

Podle upozornění národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ začali počítačoví piráti v měsíci srpnu šířit 

nevyžádané e-maily, ve kterých vyhrožují příjemcům DDoS útokem na jejich webové stránky a servery. 

Za odvrácení hrozby požadují výkupné. Útok byl cílen především na firmy. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/410974-zaplatte-nebo-vas-odstrelime-

kybezlocinci-strasi-ddos-utokem.html 

 

 

8. 8. 2016 

Webmail – podvodná webová stránka 

Neznámí útočníci rozeslali do schránek českých uživatelů internetu zprávu, která poukazuje na povinnost 

aktualizovat osobní údaje na webové stránce websupport.webmail.cz. Webová stránka je podvodná a slouží 

pouze k vylákání uživatelských informací. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/webmail-kvota-prekrocen-aktualizujte-prosim-20160808/ 

 

 

9. 8. 2016 

Facebook – podvodná zpráva 

Českým a slovenským internetem se začala skrze sociální síť Facebook šířit nová podvodná zpráva, 

prostřednictvím které se snaží počítačoví piráti vylákat přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů. 

Kyberzločinci tvrdí, že se Praha stala terčem teroristického útoku. Fiktivní zprávou se však z důvěřivců snaží 

pouze vylákat přihlašovací údaje. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/411493-tisice-cechu-a-slovaku-naletely-na-

status-o-utoku-v-praze-podvodnici-jim-ukradli-hesla.html 

 

 

http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-zamestnance/
http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-zamestnance/
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/410974-zaplatte-nebo-vas-odstrelime-kybezlocinci-strasi-ddos-utokem.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/410974-zaplatte-nebo-vas-odstrelime-kybezlocinci-strasi-ddos-utokem.html
http://www.hoax.cz/phishing/webmail-kvota-prekrocen-aktualizujte-prosim-20160808/
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/411493-tisice-cechu-a-slovaku-naletely-na-status-o-utoku-v-praze-podvodnici-jim-ukradli-hesla.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/411493-tisice-cechu-a-slovaku-naletely-na-status-o-utoku-v-praze-podvodnici-jim-ukradli-hesla.html
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15. 8. 2016 

WEDOS – cílem DDoS útoku 

Česká webhostingová společnost WEDOS se stala terčem rozsáhlého plošného DDoS útoku, který podle 

vyjádření zástupce společnosti cílil na jednotlivé části firemní infrastruktury, na velké množství VPS 

a na webové stránky. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/weby-wedosu-jsou-pod-palbou-firma-hlasi-plosny-ddos/ 

 

 

23. 8. 2016 

Společnosti z koncernu Agrofert – cílem DDoS útoků 

K útokům se hlásí hacktivistická skupina „Guardians of Cyber World“. DDoS útokem pokračují v protestech 

proti novým zákonům přinášejícím EET či cenzuru webů. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-

zamestnance/ 

 

 

  

http://www.lupa.cz/clanky/weby-wedosu-jsou-pod-palbou-firma-hlasi-plosny-ddos/
http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-zamestnance/
http://www.lupa.cz/clanky/anonymous-shodili-web-agrofertu-chteji-utocit-na-dalsi-firmy-a-zamestnance/
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Svět 

1. 8. 2016 

Yahoo! – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Peace“, který stál za úniky dat z portálů Myspace a LinkedIn, nabízel na darknetovém 

tržišti The Real Deal 200 milionů přihlašovacích údajů uživatelů ke službám Yahoo!. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/yahoo-supposed-data-breach-200-million-credentials-dark-

web 

 

 

1. 8. 2016 

Jižní Korea – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Severokorejští hackeři získali přístup k údajům 56 jihokorejských činitelů, diplomatů a předních 

bezpečnostních pracovníků. Údaje obsahovaly e-mailové adresy a přístupová hesla. 

Odkazy: http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/08/01/0401000000AEN20160801001151315.h

tml 

 

 

2. 8. 2016 

Telegram – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Íránští hackeři, kteří jsou spojováni se státem podporovanou skupinou „Rotten Kitten“, kompromitovali 

účty komunikační služby Telegram a identifikovali telefonní čísla 15 milionů íránských uživatelů. 

Odkazy: http://uk.reuters.com/article/uk-iran-cyber-telegram-exclusive-idUKKCN10D1DS 

 

 

2. 8. 2016 

Central Ohio Urology Group – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Pro-ukrajinský hacker s přezdívkou „Pravy Sector“, pronikl do databází americké zdravotnické organizace 

Central Ohio Urology Group, odkud odcizil 150 GB citlivých a osobních údajů pacientů. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hacker-dumps-sensitive-patient-data-from-ohio-urology-clinics 

 

 

2. 8. 2016 

„Group 5“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Citizen Lab zveřejnila detaily o nové kyberšpionážní skupině „Group 5“, která je 

pravděpodobně spojená s Íránem. Skupina dříve spustila pokročilé malwarové operace proti syrské opozici. 

Odkazy: https://citizenlab.org/2016/08/group5-syria/  

http://motherboard.vice.com/read/yahoo-supposed-data-breach-200-million-credentials-dark-web
http://motherboard.vice.com/read/yahoo-supposed-data-breach-200-million-credentials-dark-web
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/08/01/0401000000AEN20160801001151315.html
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/08/01/0401000000AEN20160801001151315.html
http://uk.reuters.com/article/uk-iran-cyber-telegram-exclusive-idUKKCN10D1DS
http://motherboard.vice.com/read/hacker-dumps-sensitive-patient-data-from-ohio-urology-clinics
https://citizenlab.org/2016/08/group5-syria/
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2. 8. 2016 

Fosshub – šíření malware 

Hackerská skupina, která vystupuje pod označením „PeggleCrew“, kompromitovala server společnosti 

Fosshub a vložila malware do souborů nabízených ke stažení na jejich webových stránkách. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacker-compromises-fosshub-to-distribute-mbr-hijacking-

malware-506932.shtml 

 

 

2. 8. 2016 

 ISP Daba – cílem hackerského útoku 

Izraelský hacker s přezdívkou „Zurael_sTz“ provedl útok na oficiální webové stránky Íránského 

poskytovatele internetových služeb Daba, odkud odcizil a zveřejnil přihlašovací údaje několika tisíc 

registrovaných uživatelů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/iranian-isp-daba-hacked-israeli-hacker/ 

 

 

4. 8. 2016 

Irská policie – cílem hackerského útoku 

Irská policie spustila vyšetřování incidentu, během kterého se neznámý hacker pokusil pomocí zranitelnosti 

nultého dne prolomit do jejich počítačové sítě. To donutilo úředníky dočasně vypnout některé systémy 

z provozu, aby zajistili bezpečnost dat. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/irish-police-launch-probe-after-zero-day-attack-hits-computer-

networks-1574949 

 

 

4. 8. 2016 

„NanHaiShu“ – kyberšpionážní kampaň 

Bezpečnostní společnost F-Secure zveřejnila detaily kyberšpionážní kampaně „NanHaiShu“, která cílila 

na přístupové informace vysokých představitelů zapojených do řešení aktuálních problému v Jihočínském 

moři. Jedním z cílů bylo i filipínské Ministerstvo spravedlnosti. 

Odkazy: https://labsblog.f-secure.com/2016/08/04/nanhaishu-rating-the-south-china-sea/ 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/hacker-compromises-fosshub-to-distribute-mbr-hijacking-malware-506932.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacker-compromises-fosshub-to-distribute-mbr-hijacking-malware-506932.shtml
https://www.hackread.com/iranian-isp-daba-hacked-israeli-hacker/
http://www.ibtimes.co.uk/irish-police-launch-probe-after-zero-day-attack-hits-computer-networks-1574949
http://www.ibtimes.co.uk/irish-police-launch-probe-after-zero-day-attack-hits-computer-networks-1574949
https://labsblog.f-secure.com/2016/08/04/nanhaishu-rating-the-south-china-sea/
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4. 8. 2016 

„Operation Manul“ – kyberšpionážní kampaň 

Společnost Electronic Frontier Foundation zveřejnila detaily kyberšpionážní kampaně „Operation Manul“, 

která cílila na novináře, politické aktivisty a právníky v Kazachstánu. Za kampaní údajně stojí autoritativní 

režim zmíněného státu. 

Odkazy: https://www.eff.org/press/releases/malware-linked-government-kazakhstan-targets-journalists-

political-activists-lawyers 

 

 

4. 8. 2016 

Diskusní fórum ISIS – cílem hackerského útoku 

Izraelská společnost Intsights, která se zabývá cyber-intelligence, tvrdí, že po jejím průniku 

do pro-islamistického diskusního fóra na dark webu odhalila plány budoucích útoků hnutí ISIS. Toto fórum 

bylo údajně pro plánování útoků využíváno již v minulosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/security-firm-says-it-uncovered-new-terrorist-attacks-after-

hacking-isis-forum-506960.shtml 

 

 

5. 8. 2016 

The Khronos Group – cílem hackerského útoku 

Po hackerském průniku do systémů neziskové organizace Khronos Group, byly vystaveny kompromitaci 

účty zaměstnanců ze společností Apple, Intel a Google. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/apple-intel-google-employee-accounts-exposed-in-data-breach 

 

 

7. 8. 2016 

„Strider“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily o nové kyberšpionážní APT skupině „Strider“, která 

původně jako neznámá skupina cílila na vybrané subjekty v Rusku, Číně, Švédsku a Belgii. Skupina používá 

pokročilý malware známý jako „Remsec“ (Backdoor.Remsec), jehož kód poukazuje na postavu vševidoucího 

Saurona z knižní předlohy Pán prstenů. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/strider-cyberespionage-group-turns-eye-sauron-targets 

 

 

  

https://www.eff.org/press/releases/malware-linked-government-kazakhstan-targets-journalists-political-activists-lawyers
https://www.eff.org/press/releases/malware-linked-government-kazakhstan-targets-journalists-political-activists-lawyers
http://news.softpedia.com/news/security-firm-says-it-uncovered-new-terrorist-attacks-after-hacking-isis-forum-506960.shtml
http://news.softpedia.com/news/security-firm-says-it-uncovered-new-terrorist-attacks-after-hacking-isis-forum-506960.shtml
http://motherboard.vice.com/read/apple-intel-google-employee-accounts-exposed-in-data-breach
http://www.symantec.com/connect/blogs/strider-cyberespionage-group-turns-eye-sauron-targets
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7. 8. 2016 

Řada brazilských představitelů – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous Brazil“ tvrdí, že v rámci druhé fáze jejich operace zaměřené proti brazilské 

vládě získalo a zveřejnilo osobní informace starosty a guvernéra města Rio de Janeiro, ministra sportu, 

prezidenta Brazilského olympijského výboru a tří obchodníků, kteří jsou údajně zapojeni do korupce. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-ddos-brazilian-government-websites/ 

 

 

7. 8. 2016 

„Strider“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily o nové kyberšpionážní APT skupině „Strider“, která 

původně jako neznámá skupina cílila na vybrané subjekty v Rusku, číně, Švédsku a Belgii. Skupina používá 

pokročilý malware známý jako „Remsec“ (Backdoor.Remsec), jehož kód poukazuje na postavu vševidoucího 

Saurona z knižní předlohy Pán prstenů. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/strider-cyberespionage-group-turns-eye-sauron-targets 

 

 

 

8. 8. 2016 

Společnosti s platebními terminály MICROS – cílem PoS malwaru 

Ruská kriminální skupina „Carbanak Gang“ pravděpodobně kompromitovala portál zákaznické podpory 

pro společnosti a organizace, které používají terminálový platební systém MICROS od společnosti Oracle. 

S využitím administrativního přístupu pak infikovala 700 terminálů malwarem. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/08/data-breach-at-oracles-micros-point-of-sale-division/ 

 

 

9. 8. 2016 

Platební terminály v různých zemích – cílem PoS malwaru 

Bezpečnostní společnost Panda Labs zveřejnila informace o kriminální skupině, která pomocí nástroje 

LogMeIn kompromitovala velké množství platebních terminálů nejen v USA. Všechny postižené terminály 

byly infikovány novým malwarem PosCardStealer. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/criminal-group-uses-logmein-to-compromise-pos-systems-with-

malware-507112.shtml 

 

 

  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-brazilian-government-websites/
http://www.symantec.com/connect/blogs/strider-cyberespionage-group-turns-eye-sauron-targets
http://krebsonsecurity.com/2016/08/data-breach-at-oracles-micros-point-of-sale-division/
http://news.softpedia.com/news/criminal-group-uses-logmein-to-compromise-pos-systems-with-malware-507112.shtml
http://news.softpedia.com/news/criminal-group-uses-logmein-to-compromise-pos-systems-with-malware-507112.shtml
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10. 8. 2016 

Dota 2 Forum – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Diskusní fórum populární on-line multiplayerové hry Dota 2 se stala obětí hackerského útoku, který vyústil 

v únik 2 milionů uživatelských účtů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/dota-2-players-targeted-by-forum-hackers-in-new-breach/ 

 

 

10. 8. 2016 

Instagram – únos uživatelských účtů 

Bezpečnostní společnost Symantec vydala detailní informace o kampani, která cílila na uživatelské účty 

sociální sítě Instagram. Útočníci tyto účty posléze měnili a publikovali na nich zprávy se sexuálním 

podtextem. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/instagram-accounts-hacked-altered-promote-adult-

dating-spam 

 

 

11. 8. 2016 

Bankovní instituce Natwest – obětí sociálního inženýrství 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes publikovala informace o kampani na sociální síti Twitter, v níž 

útočníci využívali sociálního inženýrství a podvržených účtů legitimní zákaznické podpory některých 

institucí. Mezi poslední cíle kampaně patřila i bankovní instituce Natwest bank. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2016/08/scammers-sneak-into-customer-support-

conversations-on-twitter/ 

 

 

11. 8. 2016 

„Monsoon Group“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Forcepoint zveřejnila detaily o APT skupině „Monsoon Group“, která je známá 

i jako „Patchwork“, „Dropping Elephant“, nebo „Operation Hangover“. Tato pravděpodobně indická skupina 

hackerů od roku 2013 kompromitovala účty čínských občanů z různých odvětví a vládní agentury v Jižní Asii. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/08/11/monsoon_black_hats_threeyear_crap_hack_whacks_c

hinese_nats/ 

 

 

  

http://www.zdnet.com/article/dota-2-players-targeted-by-forum-hackers-in-new-breach/
http://www.symantec.com/connect/blogs/instagram-accounts-hacked-altered-promote-adult-dating-spam
http://www.symantec.com/connect/blogs/instagram-accounts-hacked-altered-promote-adult-dating-spam
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2016/08/scammers-sneak-into-customer-support-conversations-on-twitter/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2016/08/scammers-sneak-into-customer-support-conversations-on-twitter/
http://www.theregister.co.uk/2016/08/11/monsoon_black_hats_threeyear_crap_hack_whacks_chinese_nats/
http://www.theregister.co.uk/2016/08/11/monsoon_black_hats_threeyear_crap_hack_whacks_chinese_nats/
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12. 8. 2016 

Světová antidopingová agentura – cílem hackerského útoku 

Polská hacktivistická skupina, která je lokální odnoží hnutí „Anonymous“, pronikla do serverů Světové 

antidopingové agentury a Mezinárodní sportovní arbitráže, odkud odcizila 412 MB soubor. Ten obsahoval 

3,121 e-mailových účtů a přístupových hesel. 

Odkazy: https://www.hackread.com/world-anti-doping-agency-site-hacked/ 

 

 

14. 8. 2016 

HEI Hotels & Resorts – cílem PoS malwaru 

Společnost HEI Hotels & Resorts, který vlastní řetězce hotelů Starwood, Marriott, Hyatt a Intercontinental, 

zveřejnila informaci, že platební terminály ve 20 jejich resortech byly infikovány malwarem. Ten umožňoval 

odcizit čísla kreditních karet a k nim jména zákazníků,expirační údaje a verifikační čísla. 

Odkazy: http://www.cnbc.com/2016/08/15/starwood-marriott-hyatt-ihg-hit-by-malware-hei.html 

 

 

15. 8. 2016 

„Shadow Brokers“ – aktivity hacktivistické skupiny 

Hacktivistická skupina „Shadow Brokers“ publikovala detailní informace o sofistikovaném softwarovém 

nástroji, jehož používání je spojováno s elitní hackerskou skupinou „The Equation Group“. Ta je údajně 

spjatá s americkou NSA. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/08/code-dumped-online-came-from-omnipotent-nsa-tied-

hacking-group/ 

 

 

15. 8. 2016 

LinkedIn – cílem botnetu pro vytěžování informací 

Zástupci společnosti LinkedIn zveřejnili informaci, že neznámí pachatelé použili masivní botnet s fiktivními 

profily k vytěžování osobních informací ostatních uživatelů. 

Odkazy: https://techcrunch.com/2016/08/15/linkedin-sues-scrapers/ 

 

 

16. 8. 2016 

OBS (Olympic Broadcasting Services) – cílem hackerského útoku 

Brazilská hacktivistická skupina „AnonOpsBR“ zveřejnila v rámci operace #OpOlympicHacking odcizená data 

ze serverů olympijské mediální agentury OBS (Olympic Broadcasting Services). 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/hacktivists-take-aim-at-olympics-broadcast-

service/d/d-id/1326692  

https://www.hackread.com/world-anti-doping-agency-site-hacked/
http://www.cnbc.com/2016/08/15/starwood-marriott-hyatt-ihg-hit-by-malware-hei.html
http://arstechnica.com/security/2016/08/code-dumped-online-came-from-omnipotent-nsa-tied-hacking-group/
http://arstechnica.com/security/2016/08/code-dumped-online-came-from-omnipotent-nsa-tied-hacking-group/
https://techcrunch.com/2016/08/15/linkedin-sues-scrapers/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/hacktivists-take-aim-at-olympics-broadcast-service/d/d-id/1326692
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/hacktivists-take-aim-at-olympics-broadcast-service/d/d-id/1326692
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16. 8. 2016 

Leoni AG – obětí scamové zprávy 

Společnost Leoni AG, největší evropská manufaktura na elektrické kabely, oznámila ztrátu 40 milionů eur, 

ke které došlo následkem oklamání jednoho jejich finančníka pomocí scamové zprávy. Ta jej přesvědčila, 

aby převedl prostředky na špatný bankovní účet. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/one-of-europe-s-biggest-companies-loses-40-million-in-online-

scam-507818.shtml 

 

 

16. 8. 2016 

Městská rada v Brisbane – obětí scamové zprávy 

Místní rada australského města Brisbane oznámila ztrátu 450 tisíc australských dolarů, ke které došlo 

následkem oklamání jednoho ze zaměstnanců rady pomocí scamové zprávy. Oběť zaslala finanční 

prostředky na bankovní účet podvodníků. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/08/16/brisbane_councillors_lose_500k_to_scammers/ 

 

 

17. 8. 2016 

Průmyslové a inženýrské firmy v SAE – cílem hackerské operace 

Výzkumníci ze společnosti Kaspersky zveřejnili informace o hackerské operaci „Ghoul“, v rámci které 

se útočníci zaměřovali na průmyslové a inženýrské firmy ve Spojených arabských emirátech. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/operation-ghoul-targets-middle-east-engineers-industrial-players/ 

 

 

17. 8. 2016 

Center for Neurosurgical and Spinal Disorders – cílem hackerského útoku 

Centrum pro neurochirurgii a poruchy páteře v USA oznámilo, že došlo k narušení bezpečnosti jeho 

systémů v průběhu července, kdy neznámý hacker získal vzdálený přístup do počítače jednoho z manažerů. 

Odtud útočník pořídil kopie lékařských informací více než tisícovky pacientů. 

Odkazy: http://www.kplctv.com/story/32781361/data-security-breach-at-local-neurosurgical-center 

 

 

18. 8. 2016 

Donald Trump staff member – cílem hackerského útoku 

Zpravodajská agentura Reuters zveřejnila informace, že neznámí hackeři zaútočili na počítačové systémy 

týmu prezidentského kandidáta Donald Trumpa a organizace Republikánské strany. E-mailový účet 

minimálně jednoho z členů týmu byl infikován od roku 2015 malwarem. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/usa-cyber-republicans-idUSL1N1AZ29Y  

http://news.softpedia.com/news/one-of-europe-s-biggest-companies-loses-40-million-in-online-scam-507818.shtml
http://news.softpedia.com/news/one-of-europe-s-biggest-companies-loses-40-million-in-online-scam-507818.shtml
http://www.theregister.co.uk/2016/08/16/brisbane_councillors_lose_500k_to_scammers/
http://www.zdnet.com/article/operation-ghoul-targets-middle-east-engineers-industrial-players/
http://www.kplctv.com/story/32781361/data-security-breach-at-local-neurosurgical-center
http://www.reuters.com/article/usa-cyber-republicans-idUSL1N1AZ29Y
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18. 8. 2016 

Eddie Bauer – obětí PoS malwaru 

Zástupci společnosti Eddie Bauer oznámili, že neznámý útočník pronikl do jejich platebního systému, kam 

nainstaloval Point-of-Sale malware k zachycování dat z platebních karet. Data patřící zákazníkům, kteří 

platili na všech 370 pobočkách společnosti, mohla byla kompromitována. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/eddie-bauer-reports-intrusion-into-point-of-sale-

network/d/d-id/1326686 

 

 

18. 8. 2016 

Herní portál DLH.net – cílem hackerského útoku 

Server LeakedSource zveřejnil informaci, že neznámý útočník odcizil z herního portálu DLH.net více než 

jeden milion aktivačních klíčů v herní platformě Steam. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/millions-of-steam-game-keys-stolen-after-site-hack/ 

 

 

18. 8. 2016 

The Clinton Foundation – možným cílem  hackerského útoku 

Nadace Clinton najala bezpečnostní společnost FireEye, aby prozkoumala data ze systémů nadace a 

vyšetřila možnost, zda nedošlo k hackerskému průniku. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-democrats-idUSKCN10T01G 

 

 

18. 8. 2016 

Leet.cc – cílem hackerského útoku 

Služba Leet.cc, která zastřešuje provoz kapesní edice hry Minecraft, se stala cílem hackerského útoku. 

Během incidentu uniklo 6 milionů uživatelských účtů, které byly publikovány na dark webu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/data-for-6-million-minecraft-gamers-stolen-from-leet-cc-servers-

507445.shtml 

 

 

20. 8. 2016 

National Defense University (NDU) – cílem hackerského útoku 

Zástupci National Defense University (NDU) na Tchaj-wanu potvrdili, že došlo k hackerskému útoku na jejich 

univerzitní systémy. Zároveň však vyloučili, že by došlo ke kompromitaci jakýchkoliv utajovaných informací. 

Odkazy: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2016/08/21/476137/Defense-

university.htm 

  

http://www.darkreading.com/attacks-breaches/eddie-bauer-reports-intrusion-into-point-of-sale-network/d/d-id/1326686
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/eddie-bauer-reports-intrusion-into-point-of-sale-network/d/d-id/1326686
http://www.zdnet.com/article/millions-of-steam-game-keys-stolen-after-site-hack/
http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-democrats-idUSKCN10T01G
http://news.softpedia.com/news/data-for-6-million-minecraft-gamers-stolen-from-leet-cc-servers-507445.shtml
http://news.softpedia.com/news/data-for-6-million-minecraft-gamers-stolen-from-leet-cc-servers-507445.shtml
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2016/08/21/476137/Defense-university.htm
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2016/08/21/476137/Defense-university.htm
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20. 8. 2016 

Jimmy Wales – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla účet spoluzakladatele serveru Wikipedia Jimma Walese 

na sociální síti Twitter, kde publikovala falešné informace o jeho úmrtí. 

Odkazy: http://mashable.com/2016/08/20/jimmy-wales-twitter-hacked/#wLu.FZ_.Ziqw 

 

 

22. 8. 2016 

Diskusní fóra ke hrám od Epic Games – cílem hackerského útoku 

Herní společnost Epic Games potvrdila, že diskusní fóra k Unreal Engine, Unreal Tournament a Legacy byla 

kompromitována v průběhu incidentu, který postihl přes 800 tisíc uživatelů. Útok byl údajně proveden dne 

11. srpna. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/epic-games-unreal-engine-forums-hacked-in-latest-data-breach/ 

 

 

23. 8. 2016 

DCNS – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle zástupců ministerstva obrany Indie vyšetřuje masivní únik dat z francouzské loďařské společnosti 

DCNS, který ohrožuje kontrakt na ponorky pro indické námořnictvo. Společnost DCNS únik připustila, stejně 

jako hackerský útok, který jej způsobil. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/business-37171856 

 

 

23. 8. 2016 

Government Savings Bank (GSB) – cílem hackerského útoku 

Centrální tchajwanská banka vydala varování ostatním komerčním bankám v regionu, ve kterém 

upozorňuje na zranitelnosti více než 10 tisíc bankomatů (ATM), které byly zneužity východoevropským 

gangem kriminálníků ke krádeži finančních prostředků v hodnotě 350 tisíc dolarů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/thai-bank-shuts-down-half-its-atms-after-eastern-european-cyber-gang-

heist-1577806 

 

 

24. 8. 2016 

The New York Times – cílem hackerského útoku 

Zpravodajství CNN přineslo zprávu, že hackeři pracující pro ruskou tajnou službu provedli v posledních 

měsících řadu kybernetických útoků na reportéry novin New York Times a další zpravodajské organizace. 

Odkazy: http://www.cnn.com/2016/08/23/politics/russia-hack-new-york-times-fbi/ 

  

http://mashable.com/2016/08/20/jimmy-wales-twitter-hacked/#wLu.FZ_.Ziqw
http://www.zdnet.com/article/epic-games-unreal-engine-forums-hacked-in-latest-data-breach/
http://www.bbc.com/news/business-37171856
http://www.ibtimes.co.uk/thai-bank-shuts-down-half-its-atms-after-eastern-european-cyber-gang-heist-1577806
http://www.ibtimes.co.uk/thai-bank-shuts-down-half-its-atms-after-eastern-european-cyber-gang-heist-1577806
http://www.cnn.com/2016/08/23/politics/russia-hack-new-york-times-fbi/
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24. 8. 2016 

Tři diskusní fóra serveru Mail.ru – cílem hackerského útoku 

Tři diskusní fóra serveru Mail.ru se staly oběti hackerského útoku, v jehož důsledku došlo ke kompromitaci 

25 miliónů uživatelských účtů, včetně e-mailových adres a přístupových hesel. Hackeři útočili na tři 

oddělená fóra: cfire.mail.ru (Cross Fire game), parapa.mail.ru (ParaPa Dance City game) a tanks.mail.ru 

(Ground War: Tank game). 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/over-25-million-accounts-stolen-after-mail-ru-forums-raided-by-

hackers/ 

 

 

24. 8. 2016 

Orleans Medical Clinic Patient – cílem hackerského útoku 

Zástupci Orleans Medical Clinic zveřejnili informaci, že neznámý hacker získal přístup do jejich systémů. 

Kompromitovány tak mohly být lékařské záznamy 6.890 pacientů kliniky. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/in-orleans-medical-clinic-patient-information-breach/ 

 

 

24. 8. 2016 

Fish and wildlife agencies of Washington, Kentucky, Oregon and Idaho – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Mr. High“ tvrdil, že pronikl do systémů agentur pro lov a rybolov ve Washingtonu, 

Kentucky, Oregonu a Idaho. V důsledku útoku uniklo téměř 7 milionů záznamů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/four-states-fishing-and-hunting-licensing-sites-hacked/ 

 

 

26. 8. 2016 

Dropbox – únik přihlašovacích údajů 

Administrátoři služby Dropbox přinutili své uživatele, aby si změnili svá hesla po té, co objevili soubor 

starších přihlašovacích údajů z roku 2012. Únik dat v té době potenciálně postihl 60 milionů uživatelů 

služby. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-over-60-million-dropbox-accounts 

 

 

26. 8. 2016 

Opera Web Browser Sync System – cílem hackerského útoku 

Společnost Opera potvrdila, že neznámý hacker pronikl do jejich systému, kde mohla být kompromitována 

data přibližně 1,7 milionů aktivních uživatelů. V reakci na incident pak společnost vynutila změnu 

přístupových hesel pro všechny uživatele služby Sync. 

Odkazy: https://www.opera.com/blogs/security/2016/08/opera-server-breach-incident/  

http://www.zdnet.com/article/over-25-million-accounts-stolen-after-mail-ru-forums-raided-by-hackers/
http://www.zdnet.com/article/over-25-million-accounts-stolen-after-mail-ru-forums-raided-by-hackers/
https://www.databreaches.net/in-orleans-medical-clinic-patient-information-breach/
https://www.databreaches.net/four-states-fishing-and-hunting-licensing-sites-hacked/
http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-over-60-million-dropbox-accounts
https://www.opera.com/blogs/security/2016/08/opera-server-breach-incident/
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26. 8. 2016 

Dva petrochemické závody v Íránu – obětí malwarové infekce 

Bloomberg zveřejnil informaci, že v Íránu byl detekován a odstraněn škodlivý malware ze systémů dvou 

petrochemických závodů. Malware byl "neaktivní" a zřejmě nesouvisel s nedávnými požáry. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-iran-security-cyber-idUSKCN1120E9 

 

 

26. 8. 2016 

Millennium Hotels & Resorts – cílem hackerského útoku 

Zástupci řetezce Millennium Hotels & Resorts (MHR) oznámili, že na základě upozornění americké tajné 

služby probíhá vyšetřování podezřelého narušení dat v jejich systémech. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-

possible-data-breaches-507658.shtml 

 

 

26. 8. 2016 

Noble House Hotels and Resorts – obětí PoS malwaru 

Zástupci řetězce Noble House Hotels and Resorts (NHHR) oznámili vyšetřování incidentu, během kterého 

došlo k narušení bezpečnosti jejich platebních terminálů a k úniku dat z kreditních karet zákazníků. Podnět 

k vyšetřování přišel ze strany americké tajné služby. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-

possible-data-breaches-507658.shtml 

 

 

28. 8. 2016 

Paraguayský Secretary of National Emergency – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Shad0wS3C“ zveřejnil některé interní informace z  PostgreSQL databází z úřadu 

paraguayského Secretary of National Emergency (SNE), který zodpovídá za řízení krizových situací. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/shad0ws3c-leaks-data-from-paraguay-s-government-

507695.shtml 

 

 

28. 8. 2016 

Kuwait Automotive Imports Company – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Websites Hunter“ pronikl do systémů společnosti Kaico (Kuwait Automotive Imports 

Company), odkud odcizil osobní informace více než 10 tisíc zákazníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/kuwait-automotive-imports-company-hacked/ 

  

http://www.reuters.com/article/us-iran-security-cyber-idUSKCN1120E9
http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-possible-data-breaches-507658.shtml
http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-possible-data-breaches-507658.shtml
http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-possible-data-breaches-507658.shtml
http://news.softpedia.com/news/us-secret-service-notifies-two-major-hotel-chains-about-possible-data-breaches-507658.shtml
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29. 8. 2016 

Cozy Bear – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Defense One zveřejnila informace o hackerské skupině „Cozy Bear“, či také 

„APT29“, podporované pravděpodobně Ruskem, která provedla útoky na Pentagon, Ministerstvo 

zahraničních věcí, DNC, ale také na řadu washingtonských think-tank organizací zaměřených na Rusko. 

Odkazy: http://www.defenseone.com/threats/2016/08/exclusive-russia-backed-dnc-hackers-strike-

washington-think-tanks/131104/ 

 

 

29. 8. 2016 

Australské vládní a korporátní počítačové sítě – cílem hackerského útoku 

Řada citlivých australských vládních a korporátních počítačových sítí, včetně divize obranného výzkumu 

(Defence Science Technology Group) a australské obchodní komory (Austrade), se stala cílem hackerského 

útoku, který pravděpodobně pocházel z Číny. 

Odkazy: http://www.abc.net.au/news/2016-08-29/chinese-hackers-behind-defence-austrade-security-

breaches/7790166 

 

 

29. 8. 2016 

Mr Chow – nebezpečné přesměrování 

Webové stránky populární restaurace s čínskou kuchyní “Mr Chow” se stala obětí hackerského útoku, 

kdy její návštěvníci byli přesměrováváni na jiné stránky distribuující ransomware. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/exploits/2016/08/mr-chows-website-serves-up-

ransomware/ 

 

 

30. 8. 2016 

Databáze voličů v Arizoně a Illinois – cílem hackerského útoku 

Zástupci jedné americké zpravodajské služby potvrdili dva úspěšné pokusy o průnik do databází 

registrovaných voličů v Arizoně a Illinois, za kterými údajně měli stát ruští hackeři. Během incidentu 

pravděpodobně došlo k odcizení přibližně 200 tisíc registračních záznamů. 

Odkazy: http://www.nbcnews.com/news/us-news/russians-hacked-two-u-s-voter-databases-say-officials-

n639551 

 

 

  

http://www.defenseone.com/threats/2016/08/exclusive-russia-backed-dnc-hackers-strike-washington-think-tanks/131104/
http://www.defenseone.com/threats/2016/08/exclusive-russia-backed-dnc-hackers-strike-washington-think-tanks/131104/
http://www.abc.net.au/news/2016-08-29/chinese-hackers-behind-defence-austrade-security-breaches/7790166
http://www.abc.net.au/news/2016-08-29/chinese-hackers-behind-defence-austrade-security-breaches/7790166
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/exploits/2016/08/mr-chows-website-serves-up-ransomware/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/exploits/2016/08/mr-chows-website-serves-up-ransomware/
http://www.nbcnews.com/news/us-news/russians-hacked-two-u-s-voter-databases-say-officials-n639551
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30. 8. 2016 

Vládní instituce v Saúdské Arábii – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření médií se saúdští bezpečnostní výzkumníci sešli k řešení incidentu, kdy byly hackerským 

útokem napadeny systémy několika vládních institucí v Saúdské Arábii. 

Odkazy: http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/08/saudi-hacking.html 

 

 

31. 8. 2016 

OneLogin – cílem hackerského útoku 

On-line password manager OneLogin se stal cílem hackerského útoku. Jeho část pro bezpečné ukládání 

poznámek umožňovala útočníkům v období mezi 2. červnem a 15. srpnem přistupovat k textům v čitelné 

podobě. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/08/31/onelogin_breached_hacker_finds_cleartext_credential

_notepads/ 

 

 

31. 8. 2016 

Redis Database Users – cílem hackerského útoku 

Společnost Duo Security objevila aktivitu neznámého útočníka, který na více než 18 tisíc infikovaných Redis 

serverů přidával podvržené SSH klíče, odstraňoval uživatelská data a podvodnou vyděračskou zprávou 

se pokoušel oklamat majitele serverů, že jejich data byla zakódována ransomwarem. 

Odkazy: https://duo.com/blog/over-18-000-redis-instances-targeted-by-fake-ransomware 

 

 

31. 8. 2016 

Presnell Gage – cílem hackerského útoku 

Účetní firma Presnell Gage upozornila přibližně 100 klientů a dalších společností, že jejich informace mohly 

být kompromitovány v průběhu hackerského útoku na její systémy. V průběhu incidentu došlo k pokusu 

o podvodné vrácení daní. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/id-accounting-firm-presnell-gage-reports-data-security-breach/ 

  

http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/08/saudi-hacking.html
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

50 pákistánských webových stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „Kerala Cyber Warriors“  

http://www.thenewsminute.com/article/independence-day-kerala-cyber-warriors-hack-50-pakistan-

websites-48236 

 

Webové stránky International Weightlifting Federation (IWF)  (iwf.net) 

Íránská hacktivistická skupina „Master of Pain“  

http://news.softpedia.com/news/iranian-hackers-deface-iwf-website-following-controversial-rio-olympics-

decision-507436.shtml 

 

Webové stránky prezidenta Srí Lanky Maithripala Sirisena  (president.gov.lk) 

Srílanský hacktivista „The Sri Lanka Youth“  

http://www.dailynews.lk/?q=2016/08/29/local/91727 

 

Webové stránky Deutsche Immobilien-Leasing, Ltd  (dil.de) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-deutsche-bank-subsidiary/ 

 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Řada webových stránek spojených s koncernem Agrofert  (-) 

Česká odnož hacktivistické skupiny „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hackers-attack-czech-finance-minister-because-of-online-

gambling-law-506946.shtml 

 

Emailové schránky s doménou .gov  (.gov) 

Neznámí útočníci  

http://krebsonsecurity.com/2016/08/massive-email-bombs-target-gov-addresses/ 

 

Webové stránky australského plavání  (swimming.org.au) 

Neznámí útočníci  

http://www.abc.net.au/news/2016-08-11/rio-2016-dos-attack-made-swimming-australia-website/7721848 

 

Webové stránky australského statistického úřadu  (abs.gov.au) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/australias-first-digital-census-monumental-failure-website-goes-into-meltdown-

1575307 

http://www.thenewsminute.com/article/independence-day-kerala-cyber-warriors-hack-50-pakistan-websites-48236
http://www.thenewsminute.com/article/independence-day-kerala-cyber-warriors-hack-50-pakistan-websites-48236
http://news.softpedia.com/news/iranian-hackers-deface-iwf-website-following-controversial-rio-olympics-decision-507436.shtml
http://news.softpedia.com/news/iranian-hackers-deface-iwf-website-following-controversial-rio-olympics-decision-507436.shtml
http://www.dailynews.lk/?q=2016/08/29/local/91727
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-deutsche-bank-subsidiary/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hackers-attack-czech-finance-minister-because-of-online-gambling-law-506946.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hackers-attack-czech-finance-minister-because-of-online-gambling-law-506946.shtml
http://krebsonsecurity.com/2016/08/massive-email-bombs-target-gov-addresses/
http://www.abc.net.au/news/2016-08-11/rio-2016-dos-attack-made-swimming-australia-website/7721848
http://www.ibtimes.co.uk/australias-first-digital-census-monumental-failure-website-goes-into-meltdown-1575307
http://www.ibtimes.co.uk/australias-first-digital-census-monumental-failure-website-goes-into-meltdown-1575307


 
 
 

www.GovCERT.CZ 21 / 21 incidenty - srpen 2016 
 

 

Osobní webové stránky plavce Michaela Phlpse  (michaelphelps.com) 

Hacktivistická skupina „New World Hackers“  

http://europe.newsweek.com/michael-phelps-website-down-hackers-record-olympics-gold-488171?rm=eu 

 

Několik vládních webových stránek Brazílie (gov.br) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Brazil“  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-brazilian-government-websites/ 

 

Herní servery PlayStation Network a webové stránky hry GTAOnline  (-) 

Hacktivistická skupina „PoodleCorp“  

https://www.hackread.com/poodlecorp-ddos-gta-playstation-servers/ 

 

Herní servery Blizzard Entertainment a League of Legends  (battle.net) 

Hacktivistická skupina „PoodleCorp“  

https://www.hackread.com/poodlecorp-ddos-blizzard-league-of-legends-servers/ 

 

Webové stránky webhostingové služby 123-Reg  (123-reg.co.uk) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/123-reg-hit-huge-scale-ddos-attack-that-left-websites-email-services-offline-

1574069 

 

Herní servery Blizzard Entertainment  (battle.net) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/blizzards-battle-net-servers-hit-by-yet-another-ddos-attack-1577793 

Webové stránky Bank of Israel a izraelského premiéra (bankisrael.gov.il, pmo.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Ghost Squad Hackers“  

http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-takes-down-websites-for-israel-s-prime-minister-bank-of-

israel-507691.shtml 

 

Servery herní společnosti Electronic Arts Webové stránky  (xx) 

Hacktivistická skupina „PoodleCorp“  

http://www.ibtimes.co.uk/eas-online-servers-brought-down-following-ddos-attack-claimed-by-hacker-

group-poodlecorp-1579073 
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https://www.hackread.com/anonymous-ddos-brazilian-government-websites/
https://www.hackread.com/poodlecorp-ddos-gta-playstation-servers/
https://www.hackread.com/poodlecorp-ddos-blizzard-league-of-legends-servers/
http://www.ibtimes.co.uk/123-reg-hit-huge-scale-ddos-attack-that-left-websites-email-services-offline-1574069
http://www.ibtimes.co.uk/123-reg-hit-huge-scale-ddos-attack-that-left-websites-email-services-offline-1574069
http://www.ibtimes.co.uk/blizzards-battle-net-servers-hit-by-yet-another-ddos-attack-1577793
http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-takes-down-websites-for-israel-s-prime-minister-bank-of-israel-507691.shtml
http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-takes-down-websites-for-israel-s-prime-minister-bank-of-israel-507691.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/eas-online-servers-brought-down-following-ddos-attack-claimed-by-hacker-group-poodlecorp-1579073
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