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ČR 

12. 9. 2016 

JS/Danger.ScriptAttachment – šíření malwarové infekce 

Podle společnosti ESET se jednou z nejrozšířenějších malwarových hrozeb na našem území stal nebezpečný 

virus s názvem JS/Danger.ScriptAttachment. Šířil se skrze nevyžádanou poštu a následně infikoval operační 

systém, díky čemuž mohli útočníci zařízení vystavovat dalším nebezpečným kódům, například z rodiny 

ransomware. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414389-danger-je-nejrozsirenejsi-virovou-

hrozbou-v-cesku-siri-se-pres-nevyzadane-e-maily.html 

 

 

14. 9. 2016 

Česká spořitelna – falešná stránka na sociální síti Facebook 

Podvodníci nabízeli na sociální síti Facebook služby České spořitelny, přesněji jejího internetového 

bankovnictví SERVIS 24 a snažili se tak od důvěřivých obětí vylákat oficiální přihlašovací údaje. V této 

kampani navíc přislíbili za využití nových služeb tohoto bankovnictví finanční odměnu ve výši 1000 Kč. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414698-misto-slibene-tisicovky-hromada-

problemu-podvodnici-lici-pasti-na-facebooku.html 

 

 

19. 9. 2016 

Česká národní banka (ČNB) – podvodné zprávy 

Oficiální zástupci ČNB varovali před aktivitou neznámých útočníků, kteří se vydávali za pracovníky ČNB. 

Ti rozesílali do schránek českých uživatelů e-maily, jimiž se dožadovali důvěrných a citlivých informací 

a v mnoha případech i finančního obnosu. 

Odkazy: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozornen

i_phishing.html 

 

 

24. 9. 2016 

Vlastenecké Noviny – cílem hackerského útoku 

Zástupci serverů VlasteneckéNoviny.cz a BezPolitickéKorektnosti.cz uvedli na svých webových stránkách 

vyjádření, kde tvrdí, že jsou již několik dní pod hackerským útokem, který vede k cenzuře obsahu na výše 

zmíněných stránkách. 

Odkazy: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=171683 

 

 

  

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414389-danger-je-nejrozsirenejsi-virovou-hrozbou-v-cesku-siri-se-pres-nevyzadane-e-maily.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414389-danger-je-nejrozsirenejsi-virovou-hrozbou-v-cesku-siri-se-pres-nevyzadane-e-maily.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414698-misto-slibene-tisicovky-hromada-problemu-podvodnici-lici-pasti-na-facebooku.html
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/414698-misto-slibene-tisicovky-hromada-problemu-podvodnici-lici-pasti-na-facebooku.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_phishing.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_phishing.html
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=171683
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Svět 

1. 9. 2016 

Last.fm – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci internetové hudební služby Last.fm potvrdili informaci, že během incidentu z roku 2012 uniklo více 

než 43 milionů uživatelských záznamů. Každý z nich obsahoval uživatelské jméno, e-mailovou adresu, hash 

přístupového hesla a další data uživatelského profilu. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/hackers-stole-43-million-last-fm-account-details-in-2012-breach/ 

 

 

1. 9. 2016 

Dvě hongkongské vládní agentury – terčem kyberšpionážního útoku 

Bezpečnostní společnost FireEye zveřejnila detaily o incidentu, kdy se dvě vládní agentury z Hongkongu 

staly terčem kyberšpionážního útoku v době, kdy se blížily legislativní volby. Zá útokem údajně stála čínská 

hackerská skupina označovaná jako APT3. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-01/hong-kong-government-hacked-by-

chinese-cyberspies-fireeye-says 

 

 

1. 9. 2016 

University of New Mexico – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Teprve měsíc po incidentu, během kterého neznámí útočníci odcizili z databáze více než tisíc identit 

bývalých studentů a zaměstnanců Univerzity v Novém Mexiku, zřídili zástupci univerzity call centrum 

určené pro pomoc dotčeným obětem. 

Odkazy: http://www.dailylobo.com/article/2016/09/1-unm-identity-theft  

 

 

1. 9. 2016 

Al Zahra Private Medical Centre – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker pod přezdívkou „websites-hunter“ pronikl do systémů zdravotnické organizace Al Zahra Private 

Medical Centre ze Spojených arabských emirátů. Z její databáze odcizil obsah, který následně zveřejnil 

on-line. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/uae-al-zahra-private-medical-centre-hacked/ 

 

 

  

http://www.zdnet.com/article/hackers-stole-43-million-last-fm-account-details-in-2012-breach/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-01/hong-kong-government-hacked-by-chinese-cyberspies-fireeye-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-01/hong-kong-government-hacked-by-chinese-cyberspies-fireeye-says
http://www.dailylobo.com/article/2016/09/1-unm-identity-theft
https://www.databreaches.net/uae-al-zahra-private-medical-centre-hacked/
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1. 9. 2016 

Herní fórum Exile Mod – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Skupina hackerů s označením “Expl.oit”, nebo také “Exploit”, provedla hackerský útok na oficiální webové 

stránky herního fóra Exile Mod, odkud odcizila osobní údaje 11.902 registrovaných uživatelů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/exile-mod-gaming-forum-hacked/ 

 

 

1. 9. 2016 

Man Alive – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Nezisková organizace Man Alive v americkém Baltimoru se stala oběti hackerského útoku. Útočníci 

následně nabízeli obsah databáze s citlivými údaji pacientů k prodeji na dark webu. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/baltimore-addiction-treatment-clinic-hacked-patients-info-up-for-

sale-on-dark-web/ 

 

 

1. 9. 2016 

Al Zahra Private Medical Centre – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker pod přezdívkou „websites-hunter“ pronikl do systémů zdravotnické organizace Al Zahra Private 

Medical Centre ze Spojených arabských emirátů. Z její databáze odcizil obsah, který následně zveřejnil 

on-line. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/uae-al-zahra-private-medical-centre-hacked/ 

 

 

2. 9. 2016 

Arménské vládní servery – cílem hackerského 

Ázerbajdžánští hacktivisti ze skupiny „Anti-Armenia Team“ zveřejnili po průniku do arménských vládních 

serverů detaily z cestovních dokladů zahraničních návštěvníků, kteří přicestovali do Arménie, a mnoho 

dalších informací. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/09/02/azerbaijani_hacktivists_ransack_armenia/ 

 

 

2. 9. 2016 

Lightspeed – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Dodavatel platebních terminálů, společnost Lightspeed, v e-mailu informovala své klienty, že se stala cílem 

hackerského útoku. Během něj došlo ke kompromitaci databáze, která obsahovala přístupová hesla, údaje 

o zákaznicích a API klíče. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/09/02/lightspeed_pos_vendor_breached_sensitive_database_

tapped/  

https://www.hackread.com/exile-mod-gaming-forum-hacked/
https://www.databreaches.net/baltimore-addiction-treatment-clinic-hacked-patients-info-up-for-sale-on-dark-web/
https://www.databreaches.net/baltimore-addiction-treatment-clinic-hacked-patients-info-up-for-sale-on-dark-web/
https://www.databreaches.net/uae-al-zahra-private-medical-centre-hacked/
http://www.theregister.co.uk/2016/09/02/azerbaijani_hacktivists_ransack_armenia/
http://www.theregister.co.uk/2016/09/02/lightspeed_pos_vendor_breached_sensitive_database_tapped/
http://www.theregister.co.uk/2016/09/02/lightspeed_pos_vendor_breached_sensitive_database_tapped/
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3. 9. 2016 

Variety – cílem hackerského útoku 

Zábavné webové stránky s aktualitami Variety byly dočasně ovládnuty hackerskou skupinou „OurMine“. 

Útočníci pronikli do CMS webových stránek, provedli jejich defacement a zahltili pravidelné odběratele 

informačních e-mailů desítkami stejných zpráv. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacker-group-briefly-takes-over-variety-website-spams-

subscribers-dozens-emails-1579658 

 

 

3. 9. 2016 

Twitter – únos účtů 

Skupina hackerů s názvem „Spain Squad“ tvrdila, že nalezla způsob, jak ovládnout neaktivní a pozastavené 

účty na sociální síti Twitter. Ty pak prodávala na sociálních sítích. 

Odkazy: http://www.businessinsider.in/Hackers-found-a-way-to-resurrect-suspended-and-inactive-Twitter-

accounts/articleshow/53987363.cms 

 

 

3. 9. 2016 

Pro-ruští novináři – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Ukrajinská nacionalistická hackerská skupina „Myrotvorets“ zveřejnila již podruhé za poslední čtyři měsíce 

osobní detaily místních novinářů, které považují za pro-rusky orientované. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/pro-ukraine-hackers-leak-personal-details-of-ukrainian-and-

foreign-journalists-507926.shtml 

 

 

5. 9. 2016 

Brazzers – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Během hackerského útoku na populární erotický server Brazzers došlo ke kompromitaci přibližně 800 tisíc 

uživatelských účtů. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/nearly-800000-brazzers-porn-site-accounts-exposed-in-forum-

hack 

 

 

6. 9. 2016 

Rambler – cílem hackerských útoků s masivním únikem dat 

Ruský webový portál Rambler.ru se stal terčem řady hackerských útoků, během kterého uniklo více než 

98 milionů uživatelských jmen a přihlašovacích hesel. První z útoků proběhl již v roce 2012. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/09/06/rambler-ru-hack-100-million/  

http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacker-group-briefly-takes-over-variety-website-spams-subscribers-dozens-emails-1579658
http://www.ibtimes.co.uk/ourmine-hacker-group-briefly-takes-over-variety-website-spams-subscribers-dozens-emails-1579658
http://www.businessinsider.in/Hackers-found-a-way-to-resurrect-suspended-and-inactive-Twitter-accounts/articleshow/53987363.cms
http://www.businessinsider.in/Hackers-found-a-way-to-resurrect-suspended-and-inactive-Twitter-accounts/articleshow/53987363.cms
http://news.softpedia.com/news/pro-ukraine-hackers-leak-personal-details-of-ukrainian-and-foreign-journalists-507926.shtml
http://news.softpedia.com/news/pro-ukraine-hackers-leak-personal-details-of-ukrainian-and-foreign-journalists-507926.shtml
http://motherboard.vice.com/read/nearly-800000-brazzers-porn-site-accounts-exposed-in-forum-hack
http://motherboard.vice.com/read/nearly-800000-brazzers-porn-site-accounts-exposed-in-forum-hack
https://www.helpnetsecurity.com/2016/09/06/rambler-ru-hack-100-million/
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6. 9. 2016 

University of Alaska – narušení bezpečnosti 

Zástupci University of Alaska oznámili, že neznámý útočník zneužil přihlašovací údaje jednoho ze 

zaměstnanců a mohl tak mít přístup k osobním informacím přibližně 5.400 studentů. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/university-of-alaska-breach-may-have-exposed-student-

info/article/520975/ 

 

 

7. 9. 2016 

Vienna Airport – cílem nezdařeného hackerského útoku 

Rakouská policie vyšetřovala nezdařený hackerský útok na systémy vídeňského letiště. Podle jejího 

vyjádření se snažila ověřit autenticitu turecké nacionalistické skupiny, která se k pokusu o útok přihlásila. 

Odkazy: http://bigstory.ap.org/article/ca386f2588854fac897024630c6640bb/austria-probes-alleged-

turkish-cyberattack-vienna-airport 

 

 

7. 9. 2016 

Hutton Hotel – cílem PoS malware 

Zástupci hotelového řetězce Hutton Hotel oznámili, že si najali bezpečnostní společnost po té, co byli 

upozorněni na možný průnik do jejich platebních systémů. Vyšetřování ukázalo, že tyto systémy byly 

infikovány malwarem, který zachytával data z platebních karet. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/hutton-hotel-kimpton-hotels-acknowledge-

payment-card-breaches.html 

 

 

8. 9. 2016 

EurekAlert! – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Populární vědecké webové stránky EurekAlert!, které zpracovávají neveřejné reporty a vydávají novinky ze 

světa zdraví, medicíny a technologií, se staly terčem hackerského útoku. Podle vyjádření, publikovaném 

přímo na webových stránkách byly kompromitovány přihlašovací údaje. Neznámí útočníci také publikovali 

dva neveřejné reporty. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hacker-steals-passwords-for-science-site-eurekalert-leaks-

embargoed-news 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/university-of-alaska-breach-may-have-exposed-student-info/article/520975/
http://www.scmagazine.com/university-of-alaska-breach-may-have-exposed-student-info/article/520975/
http://bigstory.ap.org/article/ca386f2588854fac897024630c6640bb/austria-probes-alleged-turkish-cyberattack-vienna-airport
http://bigstory.ap.org/article/ca386f2588854fac897024630c6640bb/austria-probes-alleged-turkish-cyberattack-vienna-airport
http://www.esecurityplanet.com/network-security/hutton-hotel-kimpton-hotels-acknowledge-payment-card-breaches.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/hutton-hotel-kimpton-hotels-acknowledge-payment-card-breaches.html
http://motherboard.vice.com/read/hacker-steals-passwords-for-science-site-eurekalert-leaks-embargoed-news
http://motherboard.vice.com/read/hacker-steals-passwords-for-science-site-eurekalert-leaks-embargoed-news
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8. 9. 2016 

vDoS – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Izraelská služba vDos, která za poslední roky vydělala 600 tisíc dolarů za pomoc s koordinací DDoS více než 

150 tisíc útoků, se sama stala cílem hackerského útoku, během kterého došlo k odhalení desítek tisíc 

platících zákazníků i jejich cílů. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/09/israeli-online-attack-service-vdos-earned-600000-in-two-

years/ 

 

 

9. 9. 2016 

VoIpTalk – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Britský poskytovatel telefonního spojení VolPtalk byl pravděpodobně zasažen hackerským útokem. Zástupci 

společnosti diskrétně informovali své zákazníky, aby si preventivně změnili přístupová hesla. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/voiptalk-may-have-been-hit-by-hackers-initiates-precautionary-

password-resets-1581246 

 

 

9. 9. 2016 

Almelo – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři pronikli do obecních serverů ve městě Almelo v Nizozemí, odkud odcizili 22 GB dat. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/nl-massive-data-breach-at-almelo-municipaility/ 

 

 

10. 9. 2016 

QIP – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Ruská společnost QIP, která stojí za známým stejnojmenným chatovacím program, se stala další obětí, 

kterou postihl masivní únik dat. Hacker s přezdívkou „Daykalif“ odcizil 33 milionů uživatelských účtů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/2016-mega-breaches-continue-hackers-steal-leak-33-million-qip-ru-

accounts-1580666 

 

 

13. 9. 2016 

ClixSense – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři publikovali on-line e-mailové adresy, přihlašovací a osobní údaje více než 2,2 milionů 

uživatelů služby ClixSense, která se zaměřuje na výdělek přes internet. Útočníci tvrdili, že zveřejní dalších 

4,4 milionů účtů. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/09/plaintext-passwords-and-wealth-of-other-data-for-6-6-

million-people-go-public/  

http://krebsonsecurity.com/2016/09/israeli-online-attack-service-vdos-earned-600000-in-two-years/
http://krebsonsecurity.com/2016/09/israeli-online-attack-service-vdos-earned-600000-in-two-years/
http://www.ibtimes.co.uk/voiptalk-may-have-been-hit-by-hackers-initiates-precautionary-password-resets-1581246
http://www.ibtimes.co.uk/voiptalk-may-have-been-hit-by-hackers-initiates-precautionary-password-resets-1581246
https://www.databreaches.net/nl-massive-data-breach-at-almelo-municipaility/
http://www.ibtimes.co.uk/2016-mega-breaches-continue-hackers-steal-leak-33-million-qip-ru-accounts-1580666
http://www.ibtimes.co.uk/2016-mega-breaches-continue-hackers-steal-leak-33-million-qip-ru-accounts-1580666
http://arstechnica.com/security/2016/09/plaintext-passwords-and-wealth-of-other-data-for-6-6-million-people-go-public/
http://arstechnica.com/security/2016/09/plaintext-passwords-and-wealth-of-other-data-for-6-6-million-people-go-public/
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13. 9. 2016 

Zařízení Seagate NAS – šíření malware 

Tisíce zařízení NAS (anglicky Network Attached Storage – „datové úložiště na síti“) od společnosti Seagate 

byly napadeny malwarem označovaným jako „Miner-C“, který se sám šíří mezi další připojená zařízení 

a přitom vyžívá své hostitele pro těžbu virtuálních měn. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/thousands-seagate-nas-devices-hit-cryptocurrency-mining-malware-

1581071 

 

 

13. 9. 2016 

Světová antidopingová agentura – cílem hackerského útoku 

Ruská hackerská skupina APT28, známá jako „Fancy Bear“, pronikla do administrativního systému Světové 

antidopingové agentury WADA, odkud odcizila a následně zveřejnila citlivé informace o některých 

sportovcích. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/breaking-wada-hack-troves-confidential-medical-data-leaked-by-

suspected-russian-espionage-group-1581180 

 

 

16. 9. 2016 

SS&C Technologies – odcizení finančních prostředků 

Technologická firma SS&C Technologies, která je jednou z největších společností v odvětví finančních služeb 

v USA, se stala terčem scamového útoku. Pravděpodobně čínští hackeři využili nedbalosti některých 

pracovníků společnosti, kterým zasílali falešné e-mailové zprávy s požadavkem na uvolnění finančních 

prostředků. 

Odkazy: http://www.cnbc.com/2016/09/16/china-hackers-swipe-millions-in-data-breach.html 

 

 

19. 9. 2016 

Stovky vládních serverů na doménách .us a .gov – únik osobních údajů 

Náctiletý hacker s pseudonymem „Fear“ tvrdil, že získal přístup na stovky amerických vládních serverů, 

které jsou hostovány na doménách .us a .gov. Podle tvrzení odcizil velké množství osobních údajů občanů 

USA, včetně 100 milionů čísel sociálního zabezpečení. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/hacking-america-u-s-teen-claims-he-had-access-to-all-state-

domains-registered-on-us-tld/ 

http://www.ibtimes.co.uk/thousands-seagate-nas-devices-hit-cryptocurrency-mining-malware-1581071
http://www.ibtimes.co.uk/thousands-seagate-nas-devices-hit-cryptocurrency-mining-malware-1581071
http://www.ibtimes.co.uk/breaking-wada-hack-troves-confidential-medical-data-leaked-by-suspected-russian-espionage-group-1581180
http://www.ibtimes.co.uk/breaking-wada-hack-troves-confidential-medical-data-leaked-by-suspected-russian-espionage-group-1581180
http://www.cnbc.com/2016/09/16/china-hackers-swipe-millions-in-data-breach.html
https://www.databreaches.net/hacking-america-u-s-teen-claims-he-had-access-to-all-state-domains-registered-on-us-tld/
https://www.databreaches.net/hacking-america-u-s-teen-claims-he-had-access-to-all-state-domains-registered-on-us-tld/
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19. 9. 2016 

Italské zdravotnické organizace – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ provedlo ve jménu operace „#OpSafePharma“ průnik do databází čtyř 

italských zdravotnických organizací. Odcizené informace ze dvou z nich následně zveřejnili on-line. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-four-italian-healthcare-organizations-against-

adhd-508445.shtml 

 

 

20. 9. 2016 

Webové stránkyJust For Men – šíření malware 

Webové stránky e-shopu Just For Men, který se zaměřuje na prodej různých produktů pro muže, byly 

kompromitovány a její návštěvníci tak byli ohrožováni malwarem. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2016/09/just-for-men-website-serves-malware/ 

 

 

20. 9. 2016 

H&L Australia – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři vydali prohlášení, že pronikli do systémů australské společnosti H&L Australia, která 

se zabývá technologiemi platebních terminálů. Útočníci nabídli odcizená data společnosti k prodeji 

za 22 tisíc australských dolarů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/09/20/exclusive_hackers_claim_pos_tech_firm_breach/ 

 

 

22. 9. 2016 

Michelle Obama – únik dat 

Oskenovaná kopie cestovního pasu první dámy Spojených států amerických, paní Michelle Obama, unikla 

on-line spolu s osobní e-mailovou komunikací jednoho z nižších zaměstnanců Bílého domu, který pracoval 

na prezidentské kampani Hillary Clinton. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-idUSKCN11S2G3 

 

 

22. 9. 2016 

„Black Team“ – aktivity kyberkriminální skupiny 

Bezpečnostní společnost InfoArmor zveřejnila informace o kyberkriminálním syndikátu „Black Team“, který 

šíří nový škodlivý nástroj “RAUM”. Ten infikuje zařízení oběti malwarem skrze torrentové soubory. 

Odkazy: https://www.hackread.com/black-team-hackers-raum-torrents-malware/ 

 

  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-four-italian-healthcare-organizations-against-adhd-508445.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-four-italian-healthcare-organizations-against-adhd-508445.shtml
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2016/09/just-for-men-website-serves-malware/
http://www.theregister.co.uk/2016/09/20/exclusive_hackers_claim_pos_tech_firm_breach/
http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-idUSKCN11S2G3
https://www.hackread.com/black-team-hackers-raum-torrents-malware/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 12 / 16 incidenty - září 2016 
 

22. 9. 2016 

Yahoo! – únik uživatelských dat 

Zástupci společnosti Yahoo! Inc. potvrdili, že v roce 2014 došlo ke krádeži uživatelských informací z jejich 

počítačové sítě. Informace pravděpodobně obsahovaly jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, data 

narození, hashe přístupových hesel a v některých případech i bezpečnostní kontrolní otázky včetně 

odpovědí. 

Odkazy: https://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=990570 

 

 

22. 9. 2016 

85 velkých společností – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní analytik Ed Alexander, který se zaměřuje na darknet, zveřejnil detailní informace o skupině 

ruských hackerů. Ta prováděla útoky s cílem získat přihlašovací údaje na nejméně 85 velkých společností, 

mezi které patřily například Amazon, American Airlines, AT&T, Best Buy, Wells Fargo, DropBox, Dunkin 

Donuts, Ebay, GoDaddy, Uber, Match.com, McDonald’s, Office Depot, PayPal, Pizza Hut, Steam, Apple Pay, 

a mnoho dalších. 

Odkazy: http://www.theepochtimes.com/n3/2160168-exclusive-russian-hackers-attacking-85-major-

companies-including-steam-amazon-and-apple-pay/ 

 

 

23. 9. 2016 

Nejmenovaný afghánský operátor – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Německý deník Der Spiegel zveřejnil informaci, že speciální cyber jednotka Bundeswehru (německých 

ozbrojených sil) provedla v roce 2015 první „ofenzivní“ kybernetickou operaci, když pronikla do sítí 

nejmenovaného afghánského mobilního operátora. 

Odkazy: https://www.rt.com/news/360436-german-military-cyber-attack/ 

 

 

23. 9. 2016 

Pippa Middleton – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Pippa Middleton, mladší sestra vévodkyně z Cambridge, se stala obětí hackera s přezdívkou 

„Crafty Cockney“, kterému zřejmě z jejího iCloudového účtu podařilo získat 3 tisíce soukromých fotografií. 

Ty pak nabízel tisku za 50 tisíc liber. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/pippa-middleton-hacker-sheds-light-illicit-community-profiting-

celebrity-extortion-1583590 

 

  

https://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=990570
http://www.theepochtimes.com/n3/2160168-exclusive-russian-hackers-attacking-85-major-companies-including-steam-amazon-and-apple-pay/
http://www.theepochtimes.com/n3/2160168-exclusive-russian-hackers-attacking-85-major-companies-including-steam-amazon-and-apple-pay/
https://www.rt.com/news/360436-german-military-cyber-attack/
http://www.ibtimes.co.uk/pippa-middleton-hacker-sheds-light-illicit-community-profiting-celebrity-extortion-1583590
http://www.ibtimes.co.uk/pippa-middleton-hacker-sheds-light-illicit-community-profiting-celebrity-extortion-1583590
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23. 9. 2016 

US Democratic Party – únik dat 

Hacker s přezdívkou „Guccifer 2.0“ zveřejnil další dávku dokumentů z počítačové sítě americké 

Demokratické strany. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/guccifer-2-0-releases-new-dccc-docs-congressman-claiming-clinton-

was-always-democratic-choice-1583094 

 

 

23. 9. 2016 

Jive – cílem hackerského útoku 

Zástupci softwarové společnosti Jive provedli reset zákaznických přístupových hesel po té, co byl zjištěn 

průnik do firemních systémů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/jive-resets-passwords-after-august-data-breach/ 

 

 

25. 9. 2016 

Ázerbajdžánské vládní webové stránky – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Arménští hackeři ze skupiny „Monte Melkonian Cyber Army“ zveřejnili osobní údaje řady vládních úředníků 

Ázerbájdžánu a ve jménu oslav 25. výročí nezávislosti Arménie provedli defacement webových stránek 

několika vládních institucí a ázerbajdžánských ambasád. 

Odkazy: https://www.hackread.com/armenian-hackers-leak-azeri-banking-military-data/ 

 

 

26. 9. 2016 

„Sofacy Group“ – aktivity APT skupiny 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto zveřenili detaily sofistikovaného malware s názvem „Komplex“, jehož 

autorem je notoricky známá APT skupina „Sofacy Group“, či též „APT28“, nebo „Fancy Bear“. Malware je 

určen pro infikování zařízení s operačním systémem Apple OSX. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/suspected-russian-hacking-group-fancy-bear-targeting-mac-osx-

komplex-trojan-1583613 

 

 

26. 9. 2016 

Webové stránky i-dressup.com – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý hacker pronikl do databází webové stránky i-dressup.com, která se zaměřuje na hry pro náctileté 

dívky, odkud stáhl více než 2,2 milionů uložených přihlašovacích údajů. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/09/social-hangout-site-for-teens-leaks-millions-of-plaintext-

passwords/  

http://www.ibtimes.co.uk/guccifer-2-0-releases-new-dccc-docs-congressman-claiming-clinton-was-always-democratic-choice-1583094
http://www.ibtimes.co.uk/guccifer-2-0-releases-new-dccc-docs-congressman-claiming-clinton-was-always-democratic-choice-1583094
http://www.zdnet.com/article/jive-resets-passwords-after-august-data-breach/
https://www.hackread.com/armenian-hackers-leak-azeri-banking-military-data/
http://www.ibtimes.co.uk/suspected-russian-hacking-group-fancy-bear-targeting-mac-osx-komplex-trojan-1583613
http://www.ibtimes.co.uk/suspected-russian-hacking-group-fancy-bear-targeting-mac-osx-komplex-trojan-1583613
http://arstechnica.com/security/2016/09/social-hangout-site-for-teens-leaks-millions-of-plaintext-passwords/
http://arstechnica.com/security/2016/09/social-hangout-site-for-teens-leaks-millions-of-plaintext-passwords/
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26. 9. 2016 

„Libyan Scorpion“ – aktivity kyberšpionážní skupiny 

Kyberšpionážní skupina „Libyan Scorpion“ cílila na vysoce postavené občany Libye skrze napadené mobilní 

zařízení s operačním systémem Android. Tyto zařízení infikovali pomocí RAT malwaru „AlienSpy“. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/libyan-scorpions-cyber-espionage-group-targets-high-profile-

lybians-508664.shtml 

 

 

27. 9. 2016 

WestPark Capital – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „The Dark Overlord“ zveřejnil on-line přibližně 20 interních souborů společnosti 

WestPark Capital z amerického Los Angeles. Důvodem byla údajně odplata řediteli společnosti za odmítnutí 

neupřesněné "výhodné nabídky". 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hackers-steal-internal-data-los-angeles-investment-bank-hold-it-

ransom-1583515 

 

 

27. 9. 2016 

Více než 100 univerzit v USA – cílem hackerského útoku 

Vyšetřování odhalilo, že více než 100 amerických univerzit se stalo cílem hackerského útoku, během 

kterého došlo k rozšíření SEO spamu s cílem modifikovat internetové vyhledávače tak, aby upřednostňovali 

hazardní webové stránky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/top-us-universities-hacked-and-injected-with-seo-spam-

508700.shtml 

 

 

29. 9. 2016 

Bellingcat – cílem řady hackerských útoků 

Bezpečnostní organizace ThreatConnect zveřejnila informace o tom, že skupina investigativních novinářů 

„Bellingcat“, která pomáhala ve vyšetřování sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou, se stala terčem řady 

sofistikovaných hackerských útoků ze strany proruské skupiny „Fanycy Bear“. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/09/29/russian_hackers_target_mh17_journos/ 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/libyan-scorpions-cyber-espionage-group-targets-high-profile-lybians-508664.shtml
http://news.softpedia.com/news/libyan-scorpions-cyber-espionage-group-targets-high-profile-lybians-508664.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/hackers-steal-internal-data-los-angeles-investment-bank-hold-it-ransom-1583515
http://www.ibtimes.co.uk/hackers-steal-internal-data-los-angeles-investment-bank-hold-it-ransom-1583515
http://news.softpedia.com/news/top-us-universities-hacked-and-injected-with-seo-spam-508700.shtml
http://news.softpedia.com/news/top-us-universities-hacked-and-injected-with-seo-spam-508700.shtml
http://www.theregister.co.uk/2016/09/29/russian_hackers_target_mh17_journos/
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29. 9. 2016 

„Vendeta Brothers“ – aktivity kyberkriminální skupiny 

Malá a velmi sofistikovaná kyberkriminální skupina s názvem „Vendetta Brothers“ stála za řadou útoků 

na PoS (Point-of-Sale) systémy a bankomaty napříč Spojenými státy americkými a ve Skandinávii. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/two-determined-hackers-behind-international-cybercrime-

syndicate-508794.shtml 

 

 

30. 9. 2016 

Newseasims – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Websites Hunter” pronikl do databází webových stránek newseasims.com, které 

nabízejí customizovaný obsah pro herní videa Sims od společnosti Electronic Arts. Odtud odcizil a následně 

zveřejenil osobní detaily přibližně 118 tisíc zákazníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/gaming-custom-content-website-hacked/ 

 

 

30. 9. 2016 

Berat Albayak – cílem hackerského útoku 

Marxistická hackerská skupina „RedHack“ vydala prohlášení, že pronikla do soukromých e-mailovýho účtů 

tureckého ministra energetiky Berata Albayaka, který je zároveň synem tureckého prezidenta Erdogana. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/layer8/redhack-turkey-albayrak-censorship/ 

 

Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

12 afghánských vládních webových stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „Ghost Squad Hackers“  

http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-hackers-deface-12-afghan-government-websites-

507900.shtml 

 

Webové stránky organizace Bremerton Housing Authority  (bremertonhousing.org) 

Brazilská hacktivistická skupina „B0yzTeam“  

https://www.hackread.com/cyber-terrorists-demand-ransom-housing-data/ 

 

American Human Rights Council a 62 dalších webových stránek (bremertonhousing.org) 

Hacktivista „MuslimLeets“  

http://www.ibtimes.co.uk/hacker-attacks-american-human-rights-council-62-other-websites-calling-jihad-

1581813 

 

  

http://news.softpedia.com/news/two-determined-hackers-behind-international-cybercrime-syndicate-508794.shtml
http://news.softpedia.com/news/two-determined-hackers-behind-international-cybercrime-syndicate-508794.shtml
https://www.hackread.com/gaming-custom-content-website-hacked/
http://www.dailydot.com/layer8/redhack-turkey-albayrak-censorship/
http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-hackers-deface-12-afghan-government-websites-507900.shtml
http://news.softpedia.com/news/ghost-squad-hackers-deface-12-afghan-government-websites-507900.shtml
https://www.hackread.com/cyber-terrorists-demand-ransom-housing-data/
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-attacks-american-human-rights-council-62-other-websites-calling-jihad-1581813
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-attacks-american-human-rights-council-62-other-websites-calling-jihad-1581813
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Cloudová hostingová služba Linode  (linode.com) 

Neznámí útočníci  

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

 

Servery Project on Crowdsourced Imagery Analysis (PCIA)  (geo4nonpro.org) 

Neznámá severokorejská hackerská skupina  

http://news.softpedia.com/news/nuclear-watchdog-suffers-ddos-attack-ahead-of-north-korea-s-nuclear-

test-508193.shtml 

 

Webové stránky společnosti KrebsOnSecurity  (http://krebsonsecurity.com/) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/krebsonsecurity-site-under-attack-after-ddos-hire-service-was-exposed-alleged-

owners-arrested-1580835 

 

Webové stránky Austrian National Bank  (OeNB.at) 

Turecká hacktivistická skupina „Aslan Neferler Tim“  

http://news.softpedia.com/news/turkish-hackers-continue-to-pester-austrians-in-a-one-sided-cyber-war-

508264.shtml 

 

Herní server společnosti Blizzard Entertainment  (battle.net) 

Hacktivistická skupina „PoodleCorp“  

http://www.ibtimes.co.uk/blizzards-battle-net-servers-knocked-offline-by-another-ddos-attack-claimed-by-

hacker-group-1582024 

Výpočetní plaforma Ethereum  (ethereum.org) 

Neznámí útočníci  

https://blog.ethereum.org/2016/09/22/ethereum-network-currently-undergoing-dos-attack/ 

 

Francouzská hostingová společnost OVH  (ovh.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmagazine.com/ovh-suffers-massive-11tbps-ddos-attack/article/525101/ 

 

Zpravodajský portál Newsweek  (newsweek.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.politico.com/media/story/2016/09/newsweek-suspects-hackers-crashed-website-because-of-

negative-trump-article-004788 

http://www.theregister.co.uk/2016/09/11/linode_fends_off_multiple_ddos_attacks/
http://news.softpedia.com/news/nuclear-watchdog-suffers-ddos-attack-ahead-of-north-korea-s-nuclear-test-508193.shtml
http://news.softpedia.com/news/nuclear-watchdog-suffers-ddos-attack-ahead-of-north-korea-s-nuclear-test-508193.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/krebsonsecurity-site-under-attack-after-ddos-hire-service-was-exposed-alleged-owners-arrested-1580835
http://www.ibtimes.co.uk/krebsonsecurity-site-under-attack-after-ddos-hire-service-was-exposed-alleged-owners-arrested-1580835
http://news.softpedia.com/news/turkish-hackers-continue-to-pester-austrians-in-a-one-sided-cyber-war-508264.shtml
http://news.softpedia.com/news/turkish-hackers-continue-to-pester-austrians-in-a-one-sided-cyber-war-508264.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/blizzards-battle-net-servers-knocked-offline-by-another-ddos-attack-claimed-by-hacker-group-1582024
http://www.ibtimes.co.uk/blizzards-battle-net-servers-knocked-offline-by-another-ddos-attack-claimed-by-hacker-group-1582024
https://blog.ethereum.org/2016/09/22/ethereum-network-currently-undergoing-dos-attack/
http://www.scmagazine.com/ovh-suffers-massive-11tbps-ddos-attack/article/525101/
http://www.politico.com/media/story/2016/09/newsweek-suspects-hackers-crashed-website-because-of-negative-trump-article-004788
http://www.politico.com/media/story/2016/09/newsweek-suspects-hackers-crashed-website-because-of-negative-trump-article-004788

