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ČR 

1. 2. 2017 

Fio banka – cílem phishingového útoku 

V únoru se klienti Fio banky mohli stát obětí phishingové kampaně, pomocí které se podvodníci snažili 

získat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Prostřednictvím e-mailů zaslaných jménem banky 

útočníci přesměrovávali klienty této finanční instituce na podvodnou stránku, kde měli přihlašovací údaje 

zadat. E-maily psané špatnou češtinou byly rychle rozpoznány a Fio banka své klienty ihned varovala. 

Odkazy: https://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/aktuality/189954-podvodne-e-maily 

 

 

7. 2. 2017 

Česká spořitelna – cílem phishingového útoku 

Podvodné phishingové e-maily se zaměřili i na klienty České spořitelny. Pod záminkou nepřečtené zprávy 

přesměrovávali útočníci své oběti na podvodný web imitující internetové bankovnictví spořitelny, službu 

Servis24. Pakliže uživatel zadal své přihlašovací údaje do formuláře a následně opsal kód z autorizační SMS, 

kterou mu Česká spořitelna zaslala po použití těchto údajů podvodníky, přišel o všechny peníze 

na bankovním účtu. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18073.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

14. 2. 2017 

ČSOB – upozornění na podvodnou aplikaci 

Společnost Eset detekovala novou vlnu kybernetických útoků, která cílila na klienty ČSOB prostřednictvím 

mobilního bankovnictví. Malware se šířil podvodnou SMS zprávou, která se tvářila, že byla zaslána od 

zásilkové společnosti DHL. Adresáti byli vybízeni k instalaci aplikaci z přiloženého odkazu. Instalovaný 

soubor však obsahoval malware Android\Trojan.Spy.Banker.HV, který přesměrovával klienty na falešnou 

přihlašovací stránku. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/aktuality/falesne-sms-od-dhl-siri-malware-utok-cili-na-klienty-csob/ 

 

 

  

https://www.fio.cz/spolecnost-fio/media/aktuality/189954-podvodne-e-maily
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18073.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18073.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/aktuality/falesne-sms-od-dhl-siri-malware-utok-cili-na-klienty-csob/
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Svět 

2. 2. 2017 

Brazílie – malware v terminálech 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Arbor Networks odhalili, že platební terminály v Brazílii byly 

napadeny trojanem Flokibot, který kopíroval údaje z kreditních karet. Podobný malware byl detekován 

i v terminálech v Argentině, Austrálii, Chorvatsku, Dominikánské republice, Paraguayi a v USA. 

Odkazy: https://www.scmagazineuk.com/zeus-inspired-flokibot-spotted-targeting-pos-

software/article/635570/ 

 

 

3. 2. 2017 

Řecká Trója – obětí ransomwaru 

Městský informační systém v řecké Tróji byl napaden ransomwarem. Technici jej dokázali obnovit pomocí 

záloh a následně nainstalovali nový firewall, který by měl podobným útokům předcházet. 

Odkazy: http://www.timesunion.com/local/article/Virus-found-in-Troy-s-computer-system-10904935.php 

 

 

3. 2. 2017 

E-mailové účty norských politiků – cílem hackerského útoku 

Norská tajná služba (PST) oznámila, že e-mailové účty devíti pracovníků Ministerstva zahraničí, Ministerstva 

obrany a norské Strany práce byly napadeny hackery. Útočníkem je údajně stejná ruská skupina, která 

napadla e-mailové účty Demokratického národního výboru v průběhu prezidentských voleb v USA. 

Odkazy: http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/03/norway-russian-hackers-hit-spy-agency-

defense-labour-party/97441782/ 

 

 

3. 2. 2017 

Rusko a Bělorusko – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci společnosti Proofpoint zveřejnili detaily probíhající kyberšpionážní kampaně, 

za kterou údajně stála hackerská skupina podporovaná čínským státem. Útočníci se pomocí RAT malwarů 

„ZeroT“ a „PlugX“ zaměřovali na ruské a běloruské vojenské instituce a letecký průmysl. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/55942/apt/chinese-state-sponsored-aerospace.html 

 

 

  

https://www.scmagazineuk.com/zeus-inspired-flokibot-spotted-targeting-pos-software/article/635570/
https://www.scmagazineuk.com/zeus-inspired-flokibot-spotted-targeting-pos-software/article/635570/
http://www.timesunion.com/local/article/Virus-found-in-Troy-s-computer-system-10904935.php
http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/03/norway-russian-hackers-hit-spy-agency-defense-labour-party/97441782/
http://www.usatoday.com/story/news/2017/02/03/norway-russian-hackers-hit-spy-agency-defense-labour-party/97441782/
http://securityaffairs.co/wordpress/55942/apt/chinese-state-sponsored-aerospace.html
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3. 2. 2017 

Městská radnice v Tivertonu – obětí ransomwaru 

Radnice anglického města Tiverton v Devonu se stala obětí ransomwaru, který jí byl zaslán v podvodném 

e-mailu od zásilkové služby. Systém nebyl zálohovaný a radnice tak přišla o všechny dokumenty od roku 

2015. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/uk-england-devon-38857488 

 

 

4. 2. 2017 

PoliceOne – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Berkut“ nabízel k prodeji přihlašovací údaje přes 700 tisíc uživatelů diskusního fóra 

PoliceOne, které používají k profesním konzultacím policejní vyšetřovatelé. Konverzace se tak mohly stát 

skrze účty dostupné. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-thousands-of-accounts-from-police-

forum 

 

 

4. 2. 2017 

Zranitelné tiskárny – cílem hackerského útoku 

Gray-hat hacker s přezdívkou „Stackoverflowin“ napadl 150 tisíc tiskáren po celém světě skrze 

nezabezpečené porty. Tiskem vlastního obsahu uživatele tiskáren upozornil, že jejich zařízení je zranitelné. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/a-hacker-just-pwned-over-150-000-printers-

left-exposed-online/ 

 

 

5. 2. 2017 

Freedom Hosting II – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina napojená na hnutí „Anonymous“ se nabourala na servery webhostingového providera 

Freedom Hosting II, kde znepřístupnila více než 10 000 stránek s doménou .onion. tedy přibližně pětinu 

celého dark webu. Skupina následně zveřejnila balík 74GB dat a kompletní databázi jejich uživatelů. 

Důvodem útoku bylo zjištění, že více než polovina stránek pronajímaných Freedom Hosting II sloužilo 

k distribuci dětské pornografie. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2017/02/dark-web-hosting-hacked.html 

 

 

  

http://www.bbc.com/news/uk-england-devon-38857488
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-thousands-of-accounts-from-police-forum
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-thousands-of-accounts-from-police-forum
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/a-hacker-just-pwned-over-150-000-printers-left-exposed-online/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/a-hacker-just-pwned-over-150-000-printers-left-exposed-online/
http://thehackernews.com/2017/02/dark-web-hosting-hacked.html
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5. 2. 2017 

E-mailové účty irských advokátů – cílem hackerského útoku 

V Irsku byla odhalena nová metoda kyberzločinu, kdy útočník zachycoval a přeposílal e-mailovou 

komunikaci mezi zájemcem o bydlení, prodejcem a advokátem. V konečné fázi prodeje domu změnil číslo 

cílového účtu na své vlastní a od kupujícího inkasoval peníze. 

Odkazy: http://www.independent.ie/business/personal-finance/property-mortgages/home-buyers-stand-

to-lose-thousands-in-new-cyberattack-35424312.html 

 

 

6. 2. 2017 

„Charming Kitten“ – aktivity kyberšpionážní skupiny 

Bezpečnostní výzkumníci Claudio Guarnieri a Collin Anderson zveřejnili detaily nové kyberšpionážní 

kampaně skupiny „Charming Kitten“, která bývá spojována s Íránskou vládou. Útočníci při svých aktivitách 

používali malware pojmenovaný „MacDownloader“, který slouží k vytěžování přihlašovacích údajů 

z počítačů Mac. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56095/intelligence/macdownloader-iranian-hackers.html 

 

 

6. 2. 2017 

David Beckham – obětí hackerského útoku a vydírání 

Neznámý hacker odeslal evropským deníkům Der Spiegel, L’Equipe a El Mundo odcizené e-maily poté, 

co společnost Doyen Global odmítla vyplatit výkupné za nezveřejnění její korespondence s Davidem 

Backhemem. 

Odkazy: https://www.scmagazineuk.com/david-beckhams-emails-hacked-and-released-after-ransom-

refusal/article/636261/ 

 

 

6. 2. 2017 

Logic Supply – narušení bezpečnosti 

Americká společnost Logic Supply, která je dodavatelem průmyslových počítačů, odhalila bezpečnostní 

incident, během kterého došlo k neautorizovanému přístupu do svých systémů skrze firemní webové 

stránky. Jako opatření proto vynutila všem uživatelům změnu přístupových hesel. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/02/08/logic_supply_breach/ 

 

 

  

http://www.independent.ie/business/personal-finance/property-mortgages/home-buyers-stand-to-lose-thousands-in-new-cyberattack-35424312.html
http://www.independent.ie/business/personal-finance/property-mortgages/home-buyers-stand-to-lose-thousands-in-new-cyberattack-35424312.html
http://securityaffairs.co/wordpress/56095/intelligence/macdownloader-iranian-hackers.html
https://www.theregister.co.uk/2017/02/08/logic_supply_breach/
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6. 2. 2017 

Polské bankovní instituce – cílem malwarové infekce 

Přibližně 20 polských bankovních institucí bylo napadeno malwarem. Zdroj nákazy pocházel z polského 

Úřadu finančního dozoru (KNF), jehož interní síť byla údajně napadena ze zahraničí. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2017/02/bank-hacking-malware.html 

 

 

7. 2. 2017 

Darcy Vescio – únos účtu na sociální síti Twitter 

Twitterový účet úspěšné hráčky australské ženské fotbalové ligy Darcy Vescio, byl napaden neznámým 

útočníkem, který na něj následně umístil pornografický obsah. 

Odkazy: http://www.watoday.com.au/afl/womens-afl/carlton-blues-aflw-star-darcy-vescio-comes-under-

cyber-hacking-attack-20170207-gu7bnf.html 

 

 

7. 2. 2017 

Řada zahraničních ambasád a ministerstev – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle společnosti Forcepoint byl na stránkách diplomatických a politických aktérů ve střední Asii, Evropě 

a Africe objeven špionážní malware. Forenzní analýzou byla nalezena podobnost s ruským trojanem „Turla“. 

Odkazy: https://blogs.forcepoint.com/security-labs/curious-case-reconnaissance-campaign-targeting-

ministry-and-embassy-sites 

 

 

8. 2. 2017 

Bankovní a finanční instituce ve 40 zemích – cílem malwarového útoku 

Bezpečnostní firma Kaspersky Lab objevila existenci sofistikovaného malwaru, který již napadl více než 

100 bankovních a finančních institucí ve 40 zemích světa. Detekce malwaru je obtížná, jelikož nevyužívá 

pevný disk a funguje přímo v operační paměti zasažených zařízení. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2017/02/fileless-malware-bank.html 

 

 

8. 2. 2017 

Sports Direct – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle informací webu The Register bylo zjištěno, že společnost Sports Direct od září 2016 tajila hackerské 

útoky, při kterém neznámí útočníci získali osobní údaje 30 tisíc jejích zaměstnanců. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/02/08/sports_direct_fails_to_inform_staff_over_hack_and_d

ata_breach/ 

  

http://thehackernews.com/2017/02/bank-hacking-malware.html
http://www.watoday.com.au/afl/womens-afl/carlton-blues-aflw-star-darcy-vescio-comes-under-cyber-hacking-attack-20170207-gu7bnf.html
http://www.watoday.com.au/afl/womens-afl/carlton-blues-aflw-star-darcy-vescio-comes-under-cyber-hacking-attack-20170207-gu7bnf.html
https://blogs.forcepoint.com/security-labs/curious-case-reconnaissance-campaign-targeting-ministry-and-embassy-sites
https://blogs.forcepoint.com/security-labs/curious-case-reconnaissance-campaign-targeting-ministry-and-embassy-sites
http://thehackernews.com/2017/02/fileless-malware-bank.html
https://www.theregister.co.uk/2017/02/08/sports_direct_fails_to_inform_staff_over_hack_and_data_breach/
https://www.theregister.co.uk/2017/02/08/sports_direct_fails_to_inform_staff_over_hack_and_data_breach/
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8. 2. 2017 

Alton Steel – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Osobní údaje téměř 300 zaměstnanců americké společnosti Alton Steel, Inc. unikly 2. února v důsledku 

phishingové kampaně. Firma se o narušení bezpečnosti dozvěděla až po týdnu, kdy se již několik 

zaměstnanců do té doby stalo obětí finančního podvodu. 

Odkazy: http://thetelegraph.com/news/96467/sources-personal-info-of-nearly-300-alton-steel-employees-

compromised 

 

 

9. 2. 2017 

Loblaws – odcizení soutěžních bodů uživatelů 

Z online účtů některých zákazníků společnosti Loblaws byly odcizeny soutěžní body. Viceprezident 

společnosti za důvod incidentu označil používání slabých hesel a vyzval uživatele k jejich změně. 

Odkazy: http://globalnews.ca/news/3237876/ps-plus-points-stolen-security-breach/ 

 

 

9. 2. 2017 

FileSilo – cílem hackerského útoku a kompromitace uživatelských účtů 

Web pro sdílení grafických souborů FileSilo uchovával uživatelská hesla nezašifrovaná, což po útoku hackerů 

vyústilo v masovou kompromitaci účtů. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/02/09/filesilo_lost_plaintext_passwords/ 

 

 

9. 2. 2017 

United Press International – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „zerodark70“ pronikl do databáze zpravodajské agentury United Press International 

(UPI), odkud odcizil detaily 83 tisíc uživatelských účtů. Ty následně nabídl k prodeji na darkwebovém tržišti 

AlphaBay za 0.09 Bitcoinů. Agenturu na tento fakt upozornil až redaktoři bezpečnostního webu 

CyberScoop. 

Odkazy: https://www.cyberscoop.com/upi-hacked-alpha-bay-darkweb/ 

 

 

9. 2. 2017 

Tchajwanští makléři – cílem vydírání DDoS útokem 

Pět tchajwanských makléřských společností obdrželo výhružný e-mail od hackerského uskupení „Armada 

Collective“, ve kterém požadovali převod peněz pod pohrůžkou DDoS útoku na jejich webové stránky. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-taiwan-cyber-idUSKBN15L128 

  

http://thetelegraph.com/news/96467/sources-personal-info-of-nearly-300-alton-steel-employees-compromised
http://thetelegraph.com/news/96467/sources-personal-info-of-nearly-300-alton-steel-employees-compromised
http://globalnews.ca/news/3237876/ps-plus-points-stolen-security-breach/
https://www.theregister.co.uk/2017/02/09/filesilo_lost_plaintext_passwords/
https://www.cyberscoop.com/upi-hacked-alpha-bay-darkweb/
http://www.reuters.com/article/us-taiwan-cyber-idUSKBN15L128
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9. 2. 2017 

Fastfood Arby’s – napaden PoS malwarem 

Platební terminály v americké síti fastfoodů Arby’s byly napadeny malwarem, který kopíroval data 

z kreditních karet. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2017/02/fast-food-chain-arbys-acknowledges-breach/ 

 

 

9. 2. 2017 

Hitachi – obětí malwarové infekce s masivním únikem dat 

Zástupci platebních služeb společnosti Hitachi potvrdili, že jejich systémy v Indii byly od poloviny roku 2016 

kompromitovány sofistikovaným malwarem. Následkem tohoto bezpečnostního incidentu došlo k jednomu 

z největších úniků dat, který postihl 3,2 milionů platebních karet. 

Odkazy: http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-debit-card-data-breach-hitachi-says-its-systems-

were-compromised-1657753 

 

 

9. 2. 2017 

Tchaj-wan – kompromitace e-mailového účtu Ministerstva zahraničí 

Ministerstvo zahraničí Čínské republiky (Tchaj-wan) odhalilo, že neznámý hacker měl po tři měsíce přístup 
k e-mailovému účtu, který slouží ke komunikaci se všemi 117 tchajwanskými ambasádami a konzuláty. 

Odkaz: https://www.databreaches.net/15000-data-files-of-taiwanese-nationals-possibly-hacked-govt/ 

 

 

10. 2. 2017 

Italské Ministerstvo zahraniční – cílem hackerského útoku 

Představitelé Itálie podezírali ruské hackery z loňského útoku na italské Ministerstvo zahraničí, při kterém 

došlo ke kompromitaci e-mailové komunikace. Aktivita útočníků zůstávala několik měsíců bez povšimnutí. 

Podle vládních představitelů ale nedošlo k úniku utajovaných informací. 

Odkazy: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/russia-suspected-over-hacking-attack-on-

italian-foreign-ministry 

 

 

10. 2. 2017 

Mazagon Dock Shipbuilders Limited – cílem hackerského útoku 

Indický výrobce vojenských plavidel a ponorek, společnost Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), 

se stala terčem kyberšpionážního útoku Neznámý útočník zaslal spear-phishingový e-mail s podvrhnutou 

zdrojovou adresou španělské společnosti Hydrosphera, ke které byla připojena infikovaná příloha. 

Odkazy: https://cysinfo.com/cyber-attack-targeting-indian-navys-submarine-warship-manufacturer/  

https://krebsonsecurity.com/2017/02/fast-food-chain-arbys-acknowledges-breach/
http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-debit-card-data-breach-hitachi-says-its-systems-were-compromised-1657753
http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-debit-card-data-breach-hitachi-says-its-systems-were-compromised-1657753
https://www.databreaches.net/15000-data-files-of-taiwanese-nationals-possibly-hacked-govt/
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/russia-suspected-over-hacking-attack-on-italian-foreign-ministry
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/10/russia-suspected-over-hacking-attack-on-italian-foreign-ministry
https://cysinfo.com/cyber-attack-targeting-indian-navys-submarine-warship-manufacturer/
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11. 2. 2017 

Mexičtí vědci a aktivisté – cílem spyware v mobilních zařízeních 

Několik mexických vědců a aktivistů bojujících za daňové znevýhodnění výrobců slazených nápojů obdrželo 

výhružné SMS se sofistikovaným izraelským spywarem „Pegasus“. Jeho autor, soukromá společnost NSO 

Group, je v úzkém kontaktu s mexickou vládou. 

Odkazy: https://www.nytimes.com/2017/02/11/technology/hack-mexico-soda-tax-advocates.html 

 

 

12. 2. 2017 

Velká Británie – cílem hackerských útoků 

Podle varování Martina Ciarana, ředitele britského Národního centra kybernetické bezpečnosti, které spadá 

pod GCHQ, se stává Británie každý měsíc cílem až 60 signifikantních kybernetických útoků. Mezi ně patří 

i pokusy ruským státem podporovaných hackerů odcizit z vládních institucí různé utajované informace 

z oblasti obranné a zahraniční politiky. 

Odkazy: http://www.thetimes.co.uk/article/russia-steps-up-cyber-attacks-on-uk-rl262pnlb 

 

 

13. 2. 2017 

Bankovní a finanční instituce ve 31 zemích – cílem malwarového útoku 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily nové malwarové kampaně, která cílila na 100 bank 

a dalších finančních institucí ve 31 zemích světa. K útokům byl využíván trojan „Downloader.Ratankba“, 

jehož části kódu jsou shodné s malwarem, využívaným hackerskou skupinou „Lazarus APT“. 

Odkazy: https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-target-dozens-global-banks-new-malware-0 

 

 

14. 2. 2017 

Symfonický orchestr v San Antonio – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři se nabourali do počítačové sítě symfonického orchestru San Antonio, odkud odcizili osobní 

údaje o 250 zaměstnancích a členech souboru. Data obsahovala jména, čísla sociálního pojištění 

a informace o mzdách a daňových přiznáních. 

Odkazy: http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-

employees-10931740.php 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2017/02/11/technology/hack-mexico-soda-tax-advocates.html
http://www.thetimes.co.uk/article/russia-steps-up-cyber-attacks-on-uk-rl262pnlb
https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-target-dozens-global-banks-new-malware-0
http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-employees-10931740.php
http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-employees-10931740.php
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14. 2. 2017 

FunPlus – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámý hacker odcizil od společnosti FunPlus zdrojový kód její populární mobilní hry Family Farm Seaside 

spolu s 3,3 miliony záznamy o uživatelských účtech. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-user-account-info-from-family-farm-

seaside-creator 

 

 

14. 2. 2017 

Emmanuel Macron – cílem hackerského útoku 

Proevropský kandidát na prezidenta Francie Emmanuel Macron obvinil Rusko z kontinuálních kyberútoků 

na jeho volební kampaň. Naposledy byly jeho webové stránky napadeny DDos útokem 14. února. 

Odkazy: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/macron-urges-eu-pressure-on-russia-as-

campaign-suffers-cyber-hit 

 

 

14. 2. 2017 

Symfonický orchestr v San Antonio – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři se nabourali do počítačové sítě symfonického orchestru San Antonio, odkud odcizili osobní 

údaje o 250 zaměstnancích a členech souboru. Data obsahovala jména, čísla sociálního pojištění 

a informace o mzdách a daňových přiznáních. 

Odkazy: http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-

employees-10931740.php 

 

 

14. 2. 2017 

Uživatelé Mac OS – cílem kyberšpionážního malwaru 

Společnost Bitdefender LABS informovala o kyberšpionážním malwaru s názvem „Xagent“ z dílny skupiny 

„APT28“. Malware cílí na zařízení s operačním systémem Mac a je schopen ukrást heslo, zálohovaná data 

z iPhonů nebo udělat snímky obrazovky. 

Odkazy: https://labs.bitdefender.com/2017/02/new-xagent-mac-malware-linked-with-the-apt28/ 

 

 

15. 2. 2017 

PharmaNet – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Osobní údaje až 7.500 občanů kanadské provincie Britská Kolumbie byly ukradeny z provinční zdravotní sítě 

PharmaNet. Útočníci disponovali přihlašovacími údaji jednoho z lékařů. 

Odkazy: http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-pharmanet-breach-1.3985173  

https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-user-account-info-from-family-farm-seaside-creator
https://motherboard.vice.com/en_us/article/hacker-steals-user-account-info-from-family-farm-seaside-creator
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/macron-urges-eu-pressure-on-russia-as-campaign-suffers-cyber-hit
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/macron-urges-eu-pressure-on-russia-as-campaign-suffers-cyber-hit
http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-employees-10931740.php
http://www.expressnews.com/business/local/article/Data-breach-hits-San-Antonio-Symphony-employees-10931740.php
https://labs.bitdefender.com/2017/02/new-xagent-mac-malware-linked-with-the-apt28/
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-pharmanet-breach-1.3985173
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15. 2. 2017 

Nepálští a katarští aktivisté – cílem spear-phishingové kampaně 

Organizace Amnesty International odhalila, že se nepálští a katarští lidskoprávní aktivisté a novináři stali 

obětí sofistikované spear-phishingové kampaně nazvané „Kingphish“. Útočník pod falešným profilem 

Safeeny Malik s oběťmi měsíce komunikoval na různých platformách, aby od nich později podvodem získal 

přihlašovací údaje ke službám Googlu. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56289/intelligence/operation-kingphish.html 

 

 

15. 2. 2017 

„BugDrop“ – detaily kyberšpionážní kampaně 

Společnost CyberX odhalila rozsáhlou kyberšpionážní kampaň „BugDrop“, zaměřující se na subjekty kritické 

infrastruktury, medií a vědeckého výzkumu v separatistických republikách na Ukrajině, Rusku, Saudské 

Arábii a Rakousku. Cílem útočníků byly mikrofony v počítačích, snímky obrazovek, citlivá data a hesla. 

Útočníci měli získat až 600 GB dat. 

Odkazy: https://cyberx-labs.com/en/blog/operation-bugdrop-cyberx-discovers-large-scale-cyber-

reconnaissance-operation/ 

 

 

15. 2. 2017 

Yahoo! – cílem hackerského útoku 

Společnost Yahoo! vydala nové varování uživatelům, že jejich účty mohly být kompromitovány díky chybě 

v e-mailové službě. Tato chyba umožňovala přístup k účtům bez znalosti hesla skrze zneužití upraveného 

„cookie“, které útočníci mohli vytvořit pomocí softwaru odcizeného z interních systémů společnosti. 

Odkazy: https://arstechnica.com/information-technology/2017/02/yahoo-reveals-more-breachiness-to-

users-victimized-by-forged-cookies/ 

 

 

15. 2. 2017 

„Rasputin“ – aktivity ruského hackera 

Společnost Recorded Future zveřejnila detaily rozsáhlých aktivit ruského hackera s přezdívkou „Rasputin“, 

který cílil na řadu organizací po celém světě. Mezi jeho cíle patřila řada univerzit jako Cornell University, 

New York University, University of Washington, University of Oxford, University of Cambridge a další 

americké vládní instituce. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/russian-hacker-rasputin-hacked-over-60-us-government-agencies-

international-universities-1606915 

 

 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/56289/intelligence/operation-kingphish.html
https://cyberx-labs.com/en/blog/operation-bugdrop-cyberx-discovers-large-scale-cyber-reconnaissance-operation/
https://cyberx-labs.com/en/blog/operation-bugdrop-cyberx-discovers-large-scale-cyber-reconnaissance-operation/
https://arstechnica.com/information-technology/2017/02/yahoo-reveals-more-breachiness-to-users-victimized-by-forged-cookies/
https://arstechnica.com/information-technology/2017/02/yahoo-reveals-more-breachiness-to-users-victimized-by-forged-cookies/
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15. 2. 2017 

Ukrajina – cílem hackerského útoku 

Ukrajinští představitelé obvinili ruské hackery z útoku na rozvodnou soustavu elektrické sítě, finanční a další 

infrastruktury. K tomu měli útočníci používat nový typ viru, který napadá industriální procesy. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-idUSKBN15U2CN 

 

 

15. 2. 2017 

Řada cílů v Saúdské Arábii – cílem kyberšpionážní operace 

Bezpečnostní výzkumníci ze skupiny „Unit 42“ zveřejnili detaily kyberšpionážní operace „Magic Hound“, 

která cílila na subjekty v Saúdské Arábii a která byla spojována s Íránem. V útocích figurovali e-mailové 

přílohy MS Office s maligními makry, IRC boti a open source skripty v jazyce Python pro vzdálený přístup. 

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/02/unit42-magic-hound-campaign-attacks-

saudi-targets/ 

 

 

16. 2. 2017 

Izraelské ozbrojené síly – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Výzkumníci ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnili detaily kampaně APT skupiny „ViperRAT“, která od 

července 2016 do současnosti cílila na mobilní zařízení s operačním systémem Android izraelských 

příslušníků ozbrojených sil. Tyto zařízení útočníci infikovali trojským koněm, který z nich následně exfiltroval 

data. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/incidents/77562/breaking-the-weakest-link-of-the-strongest-chain/ 

 

 

16. 2. 2017 

Podporovatelé ISIS – cílem hackerského útoku 

Podporovatelé Islámského státu (ISIS) se stali cílem hackerského útoku, který využíval modifikovanou verzi 

aplikace Telegram pro mobilní zařízení se systémem Android. Tato aplikace „plus_gram.apk“ v sobě 

skrývala nástroj pro vzdálený přístup „OmniRAT“. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/isis-supporters-targeted-with-android-

omnirat-malware/ 

 

  

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-idUSKBN15U2CN
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/02/unit42-magic-hound-campaign-attacks-saudi-targets/
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17. 2. 2017 

Samospráva okresu Bingham – obětí ransomwaru 

Telefonní a počítačové systémy okresu Bingham ve státě Ohio se staly cílem ransomwaru. Zasaženo bylo 

více než tisíc počítačů. Neznámí útočníci požadovali za odblokování systémů od zodpovědných činitelů 

výkupné v hodnotě 25 až 30 tisíc dolarů ve virtuální měně Bitcoin. 

Odkazy: http://www.eastidahonews.com/2017/02/ransomware-attack-takes-bingham-county-

servers/?t=32018 

 

 

18. 2. 2017 

Prohlížeč Google Chrome – cílem malwarové infekce 

Společnost NeoSmart Technologies odhalila malware, který byl distribuován skrze stránky s nečitelným 

obsahem a chybovou hláškou "HoeflerText font was not found". Uživateli pak byla nabídnuta možnost 

aktualizovat prohlížeč o nové fonty písma, což vyústilo v instalaci trojského koně či ransomwaru „Spora“. 

Odkazy: https://neosmart.net/blog/2017/beware-of-this-new-chrome-font-wasnt-found-hack/ 

 

 

19. 2. 2017 

Zerocoin – odcizení finanční hotovosti 

Neznámý hacker využil implementační chyby ve zdrojovém kódu projektu Zerocoin, který se zaměřuje 

na opravu hlavní slabiny v bitcoinových transakcích - nedostatek soukromí. Útočníkovi se tak podařilo 

odcizit 370 tisíc ZCoinů v hodnotě 585 tisíc dolarů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56418/hacking/zerocoin-implementation-bug.html 

 

 

20. 2. 2017 

Airsoft GI Forum – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý hacker pronikl údajně již v lednu 2017 do databází oficiálního internetového fóra prodejce 

airsoftových zbraní, společnosti Airsoft GI, odkud stáhl 65.215 unikátních uživatelských záznamů a nahrál 

tato data na úložiště Dropbox. 

Odkazy: https://www.hackread.com/gun-retailer-airsoft-gi-forums-hacked/ 

 

 

20. 2. 2017 

„TeamSpy“ – šíření špionážního malwaru 

Společnost Heimdal Security zaznamenala novou vlnu šíření špionážního malwaru „TeamSpy“, který se šířil 

skrze spamové zprávy. Útočníci pak mohli přistupovat k nakaženým počítačům skrze aplikaci TeamViewer. 

Odkazy: https://heimdalsecurity.com/blog/security-alert-teamspy-turn-teamviewer-into-spying-tool/  

https://neosmart.net/blog/2017/beware-of-this-new-chrome-font-wasnt-found-hack/
http://securityaffairs.co/wordpress/56418/hacking/zerocoin-implementation-bug.html
https://www.hackread.com/gun-retailer-airsoft-gi-forums-hacked/
https://heimdalsecurity.com/blog/security-alert-teamspy-turn-teamviewer-into-spying-tool/
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21. 2. 2017 

Uživatelé Google Chrome – cílem podvodného rozšíření prohlížeče 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Malwarebytes Labs identifikovali falešné rozšíření prohlížeče 

Google Chrome, k jehož instalaci je uživatel vyzván, pokud chce opustit zasažený web. Rozšíření posléze 

uživatele přesměrovalo na stránky s dalším falešným softwarem nebo rozšířením. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/02/rogue-chrome-extension-pushes-tech-

support-scam/ 

 

 

20. 2. 2017 

Coachella Music Festival – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Berkut“ nabízel k prodeji na darkwebovém tržišti Tochka databázi, která obsahuje 

950 tisíc uživatelských účtů pro přístup na webové stránky populárního hudebního festivalu Coachella. 

Data obsahují e-mailové adresy, přihlašovací jména a hashe hesel. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/someone-is-selling-coachella-user-accounts-on-the-

dark-web 

 

 

22. 2. 2017 

Remote Banking Systems – cílem hackerského útoku 

Experti ze společnosti ESET zveřejnili detaily aktivit kyberkriminální skupiny „RTM“, která využívala 

sofistikovaného malwaru napsaného v jazyce Delphi. Skupina útočila na bankovní systémy RBS (Remote 

Banking Systems), které využívají obchodní společnosti pro hromadné finanční transakce. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56536/cyber-crime/rtm-gang-russia.html 

 

 

22. 2. 2017 

Černá hora – cílem hackerských útoků 

Černohorská vláda prohlásila, že provede rázná opatření po sérii rozsáhlých, sofistikovaných 

a koordinovaných hackerských útoků na webové stránky státních institucí a provládních médií. Útoky, které 

byly intenzivnější než ty během parlamentních voleb v říjnu 2016, odstartovali 15. února 2017. 

Odkazy: http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-govt-on-alert-over-new-cyber-attacks-02-

21-2017 

 

 

  

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/02/rogue-chrome-extension-pushes-tech-support-scam/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/02/rogue-chrome-extension-pushes-tech-support-scam/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/someone-is-selling-coachella-user-accounts-on-the-dark-web
https://motherboard.vice.com/en_us/article/someone-is-selling-coachella-user-accounts-on-the-dark-web
http://securityaffairs.co/wordpress/56536/cyber-crime/rtm-gang-russia.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-govt-on-alert-over-new-cyber-attacks-02-21-2017
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-govt-on-alert-over-new-cyber-attacks-02-21-2017
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22. 2. 2017 

Uživatelé Mac OS – obětí ransomwaru 

Na uživatele operačního systému Mac OS cílil ransomware s názvem "Patcher", který byl distribuován skrze 

podvrhnuté programy ke stažení na stránkách BitTorrent. Ani po zaplacení výkupného však data nebylo 

možné dešifrovat zpět. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2017/02/22/new-crypto-ransomware-hits-macos/ 

 

 

22. 2. 2017 

Školský okrsek v okrese Jižní Washington – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Středoškolský student pronikl do serverů školního okrsku v Jižním Washingtonu, odkud získal data 15 tisíc 

lidí, včetně čísel sociálního pojištění. Student pod přísahou tvrdil, že data nekopíroval ani nikam dále nešířil. 

Odkazy: http://www.startribune.com/south-washington-school-district-investigating-student-hacking-

incident/414524663/ 

 

 

22. 2. 2017 

Uživatelé Android OS – obětí ransomwaru 

Poslední varianta ransomwaru „Android.Lockdroid.E“, která cílila na mobilní zařízení, vyžadovala 

k odemčení hlasový příkaz oběti namísto zadání hesla. Výzva k zaplacení výkupného byla v této verzi 

vyobrazena v čínštině. 

Odkazy: https://www.symantec.com/connect/blogs/android-ransomware-requires-victim-speak-unlock-

code 

 

 

24. 2. 2017 

Cloudflare – narušení bezpečnosti s masivním únikem dat 

V systému Content Delivery Network společnosti Cloudflare se vyskytla chyba, která zapříčinila po dobu od 

září 2016 do února 2017 únik šifrovaných informací z cca 120 tisíc webů. Společnost popřela únik osobních 

uživatelských SSL klíčů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56617/digital-id/cloudbleed-cloudflare-flaw.html 

 

 

  

http://www.welivesecurity.com/2017/02/22/new-crypto-ransomware-hits-macos/
http://www.startribune.com/south-washington-school-district-investigating-student-hacking-incident/414524663/
http://www.startribune.com/south-washington-school-district-investigating-student-hacking-incident/414524663/
https://www.symantec.com/connect/blogs/android-ransomware-requires-victim-speak-unlock-code
https://www.symantec.com/connect/blogs/android-ransomware-requires-victim-speak-unlock-code
http://securityaffairs.co/wordpress/56617/digital-id/cloudbleed-cloudflare-flaw.html
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24. 2. 2017 

1.500 organizací – cílem malwarových útoků 

Bezpečnostní firma Kaspersky Lab zveřejnila detaily nové vlny hackerských útoků, které byly vedeny pomocí 

RAT nástroje „Adwind“. Cílem těchto útoků bylo 1.500 organizací z více než sto zemí. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/adwind-targets-1-500-organizations-from-100-countries-

513290.shtml 

 

 

24. 2. 2017 

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení – cílem kyberšpionážní kampaně 

Útočníci se do systémů ministerstva dostali pomoci spear-phishingové zprávy, kde jako návnadu použili 

textový dokument ve formátu Hangul Word Processor (HWP), který je běžný především ve státních 

institucích v Jižní Koreji. Po napadení zařízení malwarem byly sbírány informace o nakažené stanici. 

Odkazy: http://blog.talosintelligence.com/2017/02/korean-maldoc.html 

 

 

27. 2. 2017 

126 diskusních fór – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s pseudonymem "CrimeAgency" využil několika starších kritických zranitelností v platformě vBulletin 

(software pro provoz internetových fór) a ukradl z databází 126 diskusních fór přihlašovací údaje k téměř 

820 tisícům účtů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/vbulletin-forums-hacked-data-leaked/ 

 

 

28. 2. 2017 

Ukrajinští vládní a vojenští činitelé – cílem kyberšpionážní kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks vydali zprávu, ve které popisují aktivity ruským státem 

podporované hackerské skupiny „Gamaredon“. Tato skupina pro svou kyberšpionážní kampaň a útoky, 

které zaměřovala proti ukrajinským vládním a vojenským činitelům a osobám činným v trestním řízení, 

využívala místo běžných RAT nástrojů vlastní vyvíjený malware. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56756/intelligence/gamaredon-group-backdoor.html 

 

 

28. 2. 2017 

Japonské společnosti a osobnosti – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Cylance objevila další dlouhotrvající špionážní kampaň APT skupiny označované 

jako „Snake Wine“, která cílila na japonské firmy a osobnosti. 

Odkazy: https://www.infosecurity-magazine.com/news/japancentric-apt-campaign-targets/  

http://news.softpedia.com/news/adwind-targets-1-500-organizations-from-100-countries-513290.shtml
http://news.softpedia.com/news/adwind-targets-1-500-organizations-from-100-countries-513290.shtml
http://blog.talosintelligence.com/2017/02/korean-maldoc.html
https://www.hackread.com/vbulletin-forums-hacked-data-leaked/
http://securityaffairs.co/wordpress/56756/intelligence/gamaredon-group-backdoor.html
https://www.infosecurity-magazine.com/news/japancentric-apt-campaign-targets/
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28. 2. 2017 

Ministerstvo obrany Singapuru – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle vyjádření ministerstva pronikli hackeři do systému I-net, který příslušníkům slouží k běžnému 

surfování po internetu, kde odcizili osobní informace o 850 singapurských příslušnících ozbrojených sil 

a zaměstnancích MO. Podle vyjádření odpovědných činitelů rezortu nedošlo k úniku utajovaných informací. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/56751/cyber-warfare-2/singaporean-defence-ministry-

hack.html 

 

 

2017 

Řada dalších subjektů – cílem phishingových útoků 

Protože je i v roce 2017 cílem phishingových útoků, které se snaží získat informace o mzdách a daňových 

přiznáních (W-2 data), celá řada amerických firem a institucí, vytvořili redaktoři webu databreaches.net 

jejich seznam. Ten plánují průběžně aktualizovat. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/  

http://securityaffairs.co/wordpress/56751/cyber-warfare-2/singaporean-defence-ministry-hack.html
http://securityaffairs.co/wordpress/56751/cyber-warfare-2/singaporean-defence-ministry-hack.html
https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky PACu (Political Action Commitee) americké Republikánské strany  (-) 

Hacktivistická skupina napojená na „Black Lives Matter“  

http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/45-committee-website-

hacked/index.html?sr=twpol02061745-committee-website-hacked0817PMVODtopLink&linkId=34185331 

 

Webové stránky spojené s fundraisingem prezidentské kampaně Donalda Trumpa  

(secure2.donaldjtrump.com) 

Skupina iráckých hackerů „Pro_Mast3r“  

http://securityaffairs.co/wordpress/56466/hacking/trump-website-hacked.html 

 

605 webových stránek britské hostingové společnosti DomainMonster  (-) 

Hacktivistická skupina „National Hackers Agency“  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-group-defaces-hundreds-of-websites-after-

hacking-uk-hosting-firm/ 

 

Webové stránky irského Národního úřadu pro správu státní pokladny  (-) 

Kurdský hacktivista „MuhmadEmad“  

https://www.rte.ie/news/business/2017/0206/850474-national-treasury-management-agency/ 

 

6 webových stránek britské Národní zdravotní služby  (nhs.uk) 

Islamistická hacktivistická skupina „Tunisia Fallaga Team“  

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-islamist-hackers-nhs-websites-cyber-attack-syrian-civil-

war-images-islamic-state-a7567236.html 

 

Webové stránky Asiana Airlines  (flyasiana.com) 

Pro-srbský hacktivista „Kuroi’SH“  

https://www.hackread.com/south-koreas-asiana-airlines-website-hacked/ 

 

  

http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/45-committee-website-hacked/index.html?sr=twpol02061745-committee-website-hacked0817PMVODtopLink&linkId=34185331
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacker-group-defaces-hundreds-of-websites-after-hacking-uk-hosting-firm/
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http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-islamist-hackers-nhs-websites-cyber-attack-syrian-civil-war-images-islamic-state-a7567236.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-islamist-hackers-nhs-websites-cyber-attack-syrian-civil-war-images-islamic-state-a7567236.html
https://www.hackread.com/south-koreas-asiana-airlines-website-hacked/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Nejmenovaná univerzita  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/university-ddosed-by-its-own-iot-devices/ 

 

Webové stránky rakouského parlamentu  (parlament.gv.at) 

Turecká islamistická skupina “Aslan Neferler Tim” 

http://www.reuters.com/article/us-austria-hackers-parliament-idUSKBN15M0NX 

 

Webové stránky bitcoinové burzy Bitfinex  (bitfinex.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.cryptocoinsnews.com/bitfinex-targeted-in-severe-ddos-attack-amid-bitcoin-price-surge/ 

 

Webové stránky hotelového řetězce Trump  (trumphotels.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.dailydot.com/layer8/trump-hotel-ddos-attack/ 

 

Webové stránky volební kampaně Emmanuela Macrona  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/macron-urges-eu-pressure-on-russia-as-

campaign-suffers-cyber-hit 

 

Vládní servery Lucemburska  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/ddos-attack-takes-down-luxembourg-government-servers-1609380 
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