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ČR 

3. 3. 2015 

Nabídka práce a podnikání – podvodný e-mail 

Na české uživatele internetu cílí podvodná zpráva, která jim nabízí pracovní příležitost v zahraniční 

společnosti. Pravděpodobně se ale jedná o nábor tzv. bílých koní pro převody nelegálních finančních 

prostředků. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/prace---nabidky-prace-a-podnikani-id-xxxxxx-20150303/ 

 

 

12. 3. 2015 

Seznam.cz Email – podvodná bezpečnostní aplikace pro mobilní zařízení 

Počítačoví piráti zkoušejí novou taktiku, která by jim pomohla otevřít cestu k cizím bankovním účtům. 

Poškozený je podvrženou webovou stránkou vyzván k instalaci bezpečnostní aplikace do chytrého telefonu, 

která se vydává za Seznam.cz Email a skrytě přeposílá bankovní SMS s verifikačním kódem k platbě 

pachateli. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/364094-podvodnici-meni-taktiku-nasli-novou-

cestu-jak-vybilit-lidem-ucty.html 

 

 

18. 3. 2015 

PayPal – phishingový e-mail 

Podvodná zpráva upozorňuje jménem známé platební služby příjemce, aby doplnil či potvrdil informace ke 

svému PayPal účtu. Přiložený odkaz ale oběť přesměruje na podvodné stránky služby PayPal, kde je 

požadováno přihlášení. Tím ovšem dojde k odevzdání přihlašovacích údajů podvodníkům. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/paypal-reminder--your-account-has-been-limited-now-please-

update-20150318/ 

 

 

20. 3. 2015 

Nový trend ve skimmingu platebních karet 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ upozorňuje na nový trend v kopírování platebních karet. Načtení karty 

je často nezbytné pro vstup do prostor s bankomatem mimo běžné pracovní hodiny. Zločinci nyní umísťují 

tzv. skimmovací zařízení na vstupní dveře takovýchto objektů a jsou tak schopni zkopírovat kartu dříve, než 

dojde k jejímu použití v bankomatu. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/364850-platebni-kartu-dokazou-kyberzlocinci-

zkopirovat-driv-nez-ji-vlozite-do-bankomatu.html 
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24. 3. 2015 

DHL – podvodný e-mail informuje o převzetí zásilky 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ varuje před podvodnými zprávami, které jsou adresovány i českým 

uživatelům, přestože jsou psány v německém jazyce. Autoři e-mailů se vydávají za přepravní společnost DHL 

a snaží se přesvědčit příjemce, aby klikl na odkaz v těle zprávy a po výzvě si do počítače stáhl ZIP soubor 

s trojským koněm. Druhá vlna stejných podvodných zpráv do ČR dorazila 27. 3. 2015. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/365113-vezeme-vam-zasilku-oprasili-

podvodnici-stary-trik.html 

 

 

26. 3. 2015 

UPS – podvodný e-mail informuje o převzetí zásilky 

Podobně jako u předchozího případu s DHL, i zde jsou podvodné zprávy adresovány českým uživatelům 

jménem přepravní společnosti UPS, přestože jsou psány v německém jazyce. Po kliknutí na odkaz 

s kontrolním číslem vyskočí nabídka ke stažení souboru s údajnými informacemi k zásilce. Oběť si tak do 

počítače může stáhnout škodlivý kód. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/malware/ups-webtracking-xxxxxxxx-20150326/ 

 

 

26. 3. 2015 

ÚOOÚ – podvodný e-mail vyzývá k registraci 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) varuje před novou vlnou nevyžádaných zpráv, které jsou 

adresované českým uživatelům. Podvodníci v nich jménem úřadu vyzývají příjemce, aby se zaregistroval u 

ÚOOÚ, jak mu ukládá zákon. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/365326-zaregistrujte-se-novy-trik-taha-lidem-z-

kapes-penize.html 

 

 

31. 3. 2015 

GLOBFIXED TRADING – podvodný e-mail se zavirovanou přílohou 

Dvojjazyčná zpráva nabízí možnost českému příjemci, aby propagoval a prodával produkty, které jsou 

uvedeny v katalogu. Ten je přiložen ke zprávě ve formátu ZIP a místo zmiňovaného katalogu obsahuje 

trojského koně.  

Odkazy: http://www.hoax.cz/malware/globfixed-trading---zastupce-20150331-/ 
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Svět 

1. 3. 2015 

Toys „R“ Us – narušení bezpečnosti 

Uživatelé s účtem u internetového obchodu s hračkami Toys „R“ Us byli informováni, že jim bylo změněno 

heslo z důvodu neautorizovaného průniku do databáze u třetí strany. Sdílení přihlašovacích údajů mezi 

spolupracujícími službami je dlouhodobým rizikem zejména v případě, kdy dojde k úniku dat u jedné z nich. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Toys-R-Us-Resets-Account-Passwords-Following-Unauthorized-

Access-474597.shtml 

 

 

2. 3. 2015 

Prodejní síť Natural Grocers – narušení bezpečnosti 

Síť prodejen se zdravou výživou Natural Grocers prošetřuje narušení bezpečnosti, které mělo mít za 

následek únik platebních informací zákazníků. Doposud nebylo zjištěno žádné zneužití platebních karet 

zákazníků. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/03/natural-grocers-investigating-card-breach/ 

 

 

2. 3. 2015 

Rogers Communications – obětí sociálního inženýrství 

Skupině hackerů, kteří si říkají Team Hans, se podařilo získat pomocí sociálního inženýrství přístup k 

informacím o kanadské telekomunikační a mediální společnosti Rogers Communications. Více než 400 MB 

dat, které získali, obsahují smlouvy, obchodní e-maily, citlivé informace zaměstnanců a přihlašovací údaje 

do VPN pro přístup do vnitřní počítačové infrastruktury společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Rogers-Communications-Hacked-Using-Simple-Social-

Engineering-474675.shtml 

 

 

4. 3. 2015 

Křesťanské webové stránky Perspectives – narušení bezpečnosti 

Neznámí hackeři zneužili chybu v zabezpečení webových stránek Perspectives a získali tak přístup 

k databázi, která obsahovala informace o platebních transakcích eCheck. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Website-for-Religious-Classes-Tainted-with-Malvertising-

474789.shtml 
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4. 3. 2015 

Síť hotelů Mandarin Oriental – narušení bezpečnosti a únik dat 

Vedení sítě hotelů Mandarin Oriental oznámilo, že došlo k úniku údajů o platebních kartách svých 

zákazníků. Podle dosavadního vyšetřování byl pravděpodobně některý z hotelových platebních systémů 

infikován malwarem, který byl schopen shromažďovat údaje z platebních karet. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/03/credit-card-breach-at-mandarian-oriental/ 

 

 

9. 3. 2015 

PoS prodejce NEXTEP SYSTEMS – narušení bezpečnosti 

Společnost oznámila, že ve spolupráci s policií vyšetřuje možný únik dat z některých svých systémů. 

V současnosti není znám rozsah narušení bezpečnosti. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/pos-vendor-nextep-systems-investigates-data-breach-report 

 

 

10. 3. 2015 

Bistro Burger v San Franciscu – narušení bezpečnosti 

Podle zjištěných informací se neznámým útočníkům podařilo nabourat systém zpracovávající platby 

kreditními kartami od 2. října do 4. prosince 2014. V současnosti není zřejmé, zda byly tyto informace 

jakkoliv zneužity. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/San-Francisco-Bistro-Burger-Compromised-Financial-Info-

Exposed-for-Two-Months-475430.shtml 

 

 

12. 3. 2015 

Google – potenciální únik velkého množství dat 

Společnost Google oznámila více než 280 tisícům uživatelů domén registrovaných u partnerské společnosti 

eNom, že jejich soukromé WHOIS informace mohly být nechtěně zveřejněny. Problém spočíval v nefunkční 

WHOIS ochraně soukromí. 

Odkazy: http://www.pcworld.com/article/2896472/google-error-leaks-website-owners-personal-

information.html 
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12. 3. 2015 

Aurora Health Care – narušení bezpečnosti 

Pečovatelská společnost Aurora Health Care zjistila 27. ledna 2014, že na některé z jejich pracovních stanic 

a serverů byl nainstalován škodlivý kód. Jeho účelem bylo odchytit aktivní relace a odcizit přihlašovací 

údaje. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/aurora-health-care-notifying-caregivers-of-breach/ 

 

 

13. 3. 2015 

Britský síťový provoz – přesměrován 

Část síťového provozu britského poskytovatele British Telecom byla přesměrována přes ukrajinského 

telekomunikačního poskytovatele Vega. Mezi postiženými byl i britský Atomic Weapons Establishment, 

který je odpovědný za britský jaderný arsenál, nebo např. oficiální poštovní služby Royal Mail. Podle 

zjištěných informací se jednalo pravděpodobně o pouhý omyl v systému globálního směrování. 

Odkazy: http://research.dyn.com/2015/03/uk-traffic-diverted-ukraine/ 

 

 

14. 3. 2015 

Francouzská laboratoř pro analýzu léčiv Labio – napadena útočníky 

Útočníkům ze skupiny Rex Mundi se podařilo nabourat francouzskou laboratoř na analýzu léčiv Labio a 

odcizit několik set výsledků krevních testů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/rex-mundi-threatens-to-expose-patients-blood-test-results-if-lab-

doesnt-pay-extortion-demand/ 

 

 

14. 3. 2015 

Ministerstvo školství kanadské provincie Ontario – narušení bezpečnosti 

E-mailové adresy 5 tisíc uživatelů byly získány z důvodu neoprávněného přístupu na webové stránky 

ontarijského ministerstva školství. Provoz těchto stránek byl po zjištění průniku pozastaven. 

Odkazy: http://www.hacksurfer.com/posts/ontario-education-ministrys-website-shut-down-after-email-

addressed-leaked 
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15. 3. 2015 

Bitcoinová směnárna AllCrypt – odcizení finančních prostředků 

Bitcoinová směnárna AllCrypt se stala terčem útoku neznámého hackera. Po získání přístupu k e-mailovému 

účtu technického asistenta a k účtu marketingového ředitele pro správu WordPressu, pozměnil stránky tak, 

že 42 bitcoinů nasměroval do vlastní elektronické peněženky. 

Odkazy: http://themerkle.com/news/allcrypt-bitcoin-exchange-hacked-over-40-btc-in-funds-stolen 

 

 

16. 3. 2015 

Vietnamská telekomunikační společnost VNPT – narušení bezpečnosti 

Vietnamská státní telekomunikační společnost VNPT byla napadena neznámými vietnamskými útočníky, 

kterým se podařilo odcizit informace týkající se 50 tisíc zákaznických účtů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/vn-vietnamese-hackers-allegedly-steal-50000-accounts-from-local-

telecom-giant/ 

 

 

16. 3. 2015 

Sacred Heart Health System – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo prostřednictvím přístupu k e-mailovému účtu zaměstnance 

subdodavatele získat přístup k informacím přibližně 14 tisíc pacientů společnosti. Útočníci získali přístup 

k následujícím informacím: jméno pacienta, datum narození, jeho diagnózám a procedurám, celkovým 

nákladům na léčbu a jménům lékařů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/fl-sacred-heart-health-system-billing-information-hacked/ 

 

 

17. 3. 2015 

Korea Hydro & Nuclear Plant – obětí vydírání 

Neznámý hacker pokračuje ve vydírání jihokorejské energetické společnosti Korea Hydro & Nuclear Power 

(KHNP). Dožaduje se výkupného za to, že nezveřejní důvěrné informace o reaktoru APR-1400.  

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/hackers/hackers-demand-ransoms-to-protect-blood-test-results-

nuclear-power-info.html 

 

 

  

http://themerkle.com/news/allcrypt-bitcoin-exchange-hacked-over-40-btc-in-funds-stolen/
http://www.databreaches.net/vn-vietnamese-hackers-allegedly-steal-50000-accounts-from-local-telecom-giant/
http://www.databreaches.net/vn-vietnamese-hackers-allegedly-steal-50000-accounts-from-local-telecom-giant/
http://www.databreaches.net/fl-sacred-heart-health-system-billing-information-hacked/
http://www.esecurityplanet.com/hackers/hackers-demand-ransoms-to-protect-blood-test-results-nuclear-power-info.html
http://www.esecurityplanet.com/hackers/hackers-demand-ransoms-to-protect-blood-test-results-nuclear-power-info.html
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17. 3. 2015 

Advantage Dental – narušení bezpečnosti a únik dat 

Správci systémů odhalili krátkodobé vniknutí do počítačových systémů Advantage Dental a zjistili, že došlo k 

úniku vysoce citlivých informací o více než 150 tisících pacientech pomocí tzv. infostealer malwaru, který 

sbírá přihlašovací údaje pro různé aplikace a účty. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Advantage-Dental-Cyber-Attack-Impacts-over-150-000-Patients-

476053.shtml 

 

 

18. 3. 2015 

Zdravotní pojišťovna Premera Blue Cross – masivní únik dat 

Z vyšetřování sofistikovaného průniku do databáze velkého poskytovatele zdravotního pojištění Premera 

Blue Cross vyplynulo, že osobní údaje více než 11 milionů zákazníků byly vystaveny možnému zneužití po 

dobu 10 měsíců. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/premera-blue-cross-hit-by-sophisticated-cyberattack-11m-

affected/ 

 

 

18. 3. 2015 

Operace Woolen Goldfish – špionážní kampaň 

APT skupina Rocket Kitten se pomocí cílených phishingových e-mailů a sociálního inženýrství zaměřovala na 

veřejné i soukromé izraelské a evropské organizace. Skupina se snažila svoje oběti přesvědčit, aby otevřely 

infikované dokumenty Microsoft Office. 

Odkazy: http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/operation-woolen-goldfish-

when-kittens-go-phishing 

 

 

18. 3. 2015 

Britská asociace Juda – narušení bezpečnosti a únik dat 

Administrátoři Britské asociace Juda v reakci na nelegální průnik do jejich systémů dočasně vypnuli on-line 

členskou aplikaci. Asociace se potýká s únikem informací, které mohou obsahovat data z platebních karet 

jejích členů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/03/20/hacker_british_judo_cyber_defences_oh_shido/ 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Advantage-Dental-Cyber-Attack-Impacts-over-150-000-Patients-476053.shtml
http://news.softpedia.com/news/Advantage-Dental-Cyber-Attack-Impacts-over-150-000-Patients-476053.shtml
http://www.zdnet.com/article/premera-blue-cross-hit-by-sophisticated-cyberattack-11m-affected/
http://www.zdnet.com/article/premera-blue-cross-hit-by-sophisticated-cyberattack-11m-affected/
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/operation-woolen-goldfish-when-kittens-go-phishing
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/operation-woolen-goldfish-when-kittens-go-phishing
http://www.theregister.co.uk/2015/03/20/hacker_british_judo_cyber_defences_oh_shido/
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18. 3. 2015 

FIT College – narušení bezpečnosti a únik dat 

Hacker, který si říká Chichir, údajně pronikl do systémů australské organizace FIT College, která cvičí a 

vzdělává osobní trenéry. Chirchir tvrdí, že díky slabému zabezpečení získal přístup k více než 5 tisícům 

záznamů studentů FIT College a dalších více než 6 tisíc záznamů o platebních transakcích. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/au-fit-college-hacked-because-they-need-better-security/ 

 

 

19. 3. 2015 

Letiště v Los Angeles – kompromitace kreditních karet 

Policie vyšetřuje ohrožení údajů z kreditních karet, které jejich majitelé použili k platbě v jednom z obchodů 

na letišti Tom Bradley International Terminal v americkém Los Angeles. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2015/03/lax-police-investigating-credit-card.html 

 

 

22. 3. 2015 

Kapitánská nadační asociace při policii v New Yorku – infikována malwarem 

Webové stránky Kapitánské nadační asociace, která patří policii v New Yorku, byly infikovány malwarem. 

Tento incident je připisován hacktivistickému hnutí Anonymous, které často cílí na webové stránky 

policejních oddělení po celé zemi. 

Odkazy: http://www.techworm.net/2015/03/nypd-union-website-allegedly-hacked-and-brought-down-by-

anonymous-hacktivist-group.html 

 

 

24. 3. 2015 

Kreditech – narušení bezpečnosti a únik dat 

Narušení bezpečnosti vyšetřuje spotřebitelský finanční startup Kreditech, který se specializuje na 

poskytování úvěrů pro zákazníky bez bankovního účtu. To bylo odhaleno po té, co hackeři, kteří si říkají A4, 

zveřejnili tisíce osobních a finančních záznamů. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/03/kreditech-investigates-insider-breach/ 

 

 

  

http://www.databreaches.net/au-fit-college-hacked-because-they-need-better-security/
http://www.ehackingnews.com/2015/03/lax-police-investigating-credit-card.html
http://www.techworm.net/2015/03/nypd-union-website-allegedly-hacked-and-brought-down-by-anonymous-hacktivist-group.html
http://www.techworm.net/2015/03/nypd-union-website-allegedly-hacked-and-brought-down-by-anonymous-hacktivist-group.html
http://krebsonsecurity.com/2015/03/kreditech-investigates-insider-breach/
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25. 3. 2015 

Webové stránky s erotickým obsahem Xtube – nebezpečné přesměrování 

Výzkumníci ze společnosti Malwarebytes zjistili, že neznámí útočníci vkládají škodlivé fragmenty kódu přímo 

do stránek Xtube (on-the-fly injection), které přesměrovávají na stránku s Neutrino Exploit Kitem. Ten se 

pak pokouší skrze zranitelnost ve Flashi nahrát do zařízení oběti škodlivý malware. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/03/adult-site-xtube-serves-malware-via-neutrino-

ek/ 

 

 

26. 3. 2015 

Oregonské odbor správních služeb – narušení bezpečnosti 

Představitelé amerického státu Oregon oznámili, že po průniku neznámých hackerů do státní sítě odboru 

správních služeb, plánují provést restrukturalizaci v oblasti informačních technologií. Útočníci údajně získali 

přístup pouze k metadatům, osobní informace ohroženy nebyly. 

Odkazy: http://www.oregonlive.com/politics/index.ssf/2015/03/oregon_agency_hacked_spurring.html 

 

 

26. 3. 2015 

Směnárna Cryptoine – odcizení finančních prostředků 

Směnárna Cryptoine se stala po AllCrypt dalším terčem útoku neznámého hackera. Činnost směnárny, která 

obchoduje s 34 různými kryptoměnami, byla po zjištění útoku pozastavena. Útočník údajně využil „race 

condition“ chyby v programu, což mu umožnilo odčerpat neupřesněné množství prostředků v různých 

měnách. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/bitcoin-exchange-cryptoine-hacked 

 

 

27. 3. 2015 

Direct Marketing Association – narušení bezpečnosti a únik dat 

Vyšetřování bezpečnostního incidentu odhalilo, že byl neznámým útočníkem na server vložen malware, 

který sbíral informace z kreditních a debetních platebních karet, včetně jmen, bezpečnostních kódů a 

termínů expirace. 

Odkazy: http://www.hackbusters.com/news/stories/294854-direct-marketing-association-data-breach 

 

 

  

https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/03/adult-site-xtube-serves-malware-via-neutrino-ek/
https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/03/adult-site-xtube-serves-malware-via-neutrino-ek/
http://www.oregonlive.com/politics/index.ssf/2015/03/oregon_agency_hacked_spurring.html
http://www.zdnet.com/article/bitcoin-exchange-cryptoine-hacked/
http://www.hackbusters.com/news/stories/294854-direct-marketing-association-data-breach
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27. 3. 2015 

On-line video služba Twitch – cílem botnetů 

Velká popularita služby pro on-line streamování videí umožňuje při velkém počtu zhlédnutí vydělávat 

peníze. Toho využili neznámí hackeři, kteří infikovali některé zařízení uživatelů malwarem a vytvořili tak 

botnety s cílem uměle zvyšovat sledovanost a sekundárně tak zvýšit finanční příjem. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/twitch-botnet-malware-lets-scammers-fraudulently-

earn-money-through-gaming-streams 

 

 

29. 3. 2015 

British Airways – narušení bezpečnosti 

Značný počet stálých zákazníků letecké přepravní společnosti British Airways přišlo o své věrnostní body. Po 

prokázaném průniku do zákaznických účtů třetí osobou byla společnost nucena tyto body vynulovat, aby 

zabránila následným větším škodám. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/British-Airways-Locks-Customers-Online-Accounts-Following-

Unauthorized-Access-477027.shtml 

 

 

30. 3. 2015 

Platforma Puush – infikována malwarem 

Platforma pro sdílení snímků obrazovky Puush byla zasažena kybernetickým útokem. Na server byl 

injektován malware, který se šířil jako automatická aktualizace. Uživatelé byli vyzváni, aby aplikaci 

odinstalovali a změnili si důležitá hesla. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/cyber-attack-on-puush-prompts-password-changes/article/406201/ 

 

 

30. 3. 2015 

Endurance International Group – napadena útočníky 

Hacktivistická skupina Syrian Electronic Army kompromitovala několik populárních webhostingových 

společností ze skupiny Endurace International Group, včetně Bluehost, Junghost, Hostgator, Hostmonster a 

FastDomain. Jako důvod útoku hacktivisté uvedli, že společnosti hostovali webové stránky teroristů. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2015/03/website-hosting-services.html 

 

 

  

http://www.symantec.com/connect/blogs/twitch-botnet-malware-lets-scammers-fraudulently-earn-money-through-gaming-streams
http://www.symantec.com/connect/blogs/twitch-botnet-malware-lets-scammers-fraudulently-earn-money-through-gaming-streams
http://news.softpedia.com/news/British-Airways-Locks-Customers-Online-Accounts-Following-Unauthorized-Access-477027.shtml
http://news.softpedia.com/news/British-Airways-Locks-Customers-Online-Accounts-Following-Unauthorized-Access-477027.shtml
http://www.scmagazine.com/cyber-attack-on-puush-prompts-password-changes/article/406201/
http://thehackernews.com/2015/03/website-hosting-services.html
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30. 3. 2015 

Trojan.Laziok – špionážní kampaň 

Kampaň se zaměřuje na energetický sektor států na Blízkém východě, Ugandy, Velké Británie a USA. 

Útočníci pomocí stejnojmenného malware s názvem Trojan.Laziok shromažďují informace o napadeném 

počítači a na základě další analýzy se rozhodují, zda a jakou metodou budou ve vytěžování dat pokračovat. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/new-reconnaissance-threat-trojanlaziok-targets-

energy-sector 

 

 

31. 3. 2015 

Volatile Cedar – špionážní kampaň 

APT skupina, pravděpodobně z Libanonu, má na svědomí kampaň Volatile Cedar, která se během svého 

provozu vyhýbá detekci tím, že pečlivě sleduje činnost napadených zařízení a rychle reaguje na detekci 

incidentů. Zaměřuje se zejména na stovky cílů po celém světě, zejména pak v Izraeli, Libanonu, Turecku, 

Velké Británii, Japonsku a USA. 

Odkazy: http://www.checkpoint.com/press/2015/media-alert-check-point-researchers-discover-global-

cyber-espionage-campaign-with-possible-link-to-lebanese-political-group 

 

 

31. 3. 2015 

Univerzita Bradley – narušení bezpečnosti a únik dat 

Z důvodu narušení bezpečnosti systémů illinoiské soukromé vzdělávací instituce Univerzity Bradley mohly 

být kompromitovány osobní údaje současných i bývalých zaměstnanců, včetně čísel jejich sociálního 

pojištění. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bradley-University-Systems-Infected-with-Malware-SSNs-

Exposed-477148.shtml 

 

 

  

http://www.symantec.com/connect/blogs/new-reconnaissance-threat-trojanlaziok-targets-energy-sector
http://www.symantec.com/connect/blogs/new-reconnaissance-threat-trojanlaziok-targets-energy-sector
http://www.checkpoint.com/press/2015/media-alert-check-point-researchers-discover-global-cyber-espionage-campaign-with-possible-link-to-lebanese-political-group/
http://www.checkpoint.com/press/2015/media-alert-check-point-researchers-discover-global-cyber-espionage-campaign-with-possible-link-to-lebanese-political-group/
http://news.softpedia.com/news/Bradley-University-Systems-Infected-with-Malware-SSNs-Exposed-477148.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bradley-University-Systems-Infected-with-Malware-SSNs-Exposed-477148.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Webové stránky šerifovy kanceláře v coloradském kraji Larimer  (http://larimersheriff.org) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/larimer-county-sheriffs-office-website-hacked-by-pro-palestinian-hackers/ 

 

Webové stránky policejního oddělení v San Marcos  (http://www.ci.san-marcos.tx.us) 

Hacktivista „Bitcoin Baron“  

http://www.databreaches.net/tx-bitcoin-baron-attacked-city-of-san-marcos-and-san-marcos-pd-websites-

in-retaliation-for-assault-on-student/ 

 

Webové stránky vládní organizace a dvou bank v Lousianě  (http://rppj.com) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/anti-israeli-hackers-target-police-jury-bank-websites/ 

 

Webové stránky istanbulské policejní asociace  (http://istanbulpolisdernegi.org) 

Hacktivistická skupina „RedHack“  

https://www.hackread.com/redhack-hacks-istanbul-police-assoc-website-berkin-elvan/ 

 

Webové stránky kraje Richland v americkém Wisconsinu  (http://ci.richland-center.wi.us) 

Hacktivistická skupina „Team Systém DZ“  

https://www.hackread.com/pro-isis-hackers-hacks-richland-county-sheriffs-dept-website/ 

 

Webové stránky nigerijské volební komise  (http://inecnigeria.org) 

Hacktivistická skupina „Nigerian Cyber Army“  

http://www.itsecurityguru.org/2015/03/30/nigerian-cyber-army-hack-electoral-commission-website/ 

 

Webové stránky filipínské národní policie  (http://pspg.pnp.gov.ph) 

Hacktivista „Leon HDz“  

http://www.gmanetwork.com/news/story/457189/scitech/technology/pnp-website-defaced-by-pro-

palestine-hackers 

 

Webové stránky Mutuelle Air France  (http://mnpaf.fr) 

Hacktivistická skupina „Mujahidin Team“  

http://www.ibtimes.co.uk/air-france-website-hacked-by-algerian-mujahideen-1494085 

 

Webové stránky U.S. Army Picatinny Arsenal  (http://pica.army.mil) 

Hacktivistická skupina „Team Bad Dream“  

https://www.hackread.com/u-s-army-picatinny-arsenal-website-hacked-by-saudi-hackers/ 

 

Více než 600 ruských internetových zdrojů  (-) 

Hacktivistická skupina „Cyber Caliphate“  

http://news.softpedia.com/news/Cyber-Caliphate-Hackers-Deface-600-Russian-Internet-Resources-

476718.shtml  

https://www.hackread.com/larimer-county-sheriffs-office-website-hacked-by-pro-palestinian-hackers/
http://www.databreaches.net/tx-bitcoin-baron-attacked-city-of-san-marcos-and-san-marcos-pd-websites-in-retaliation-for-assault-on-student/
http://www.databreaches.net/tx-bitcoin-baron-attacked-city-of-san-marcos-and-san-marcos-pd-websites-in-retaliation-for-assault-on-student/
https://www.hackread.com/anti-israeli-hackers-target-police-jury-bank-websites/
https://www.hackread.com/redhack-hacks-istanbul-police-assoc-website-berkin-elvan/
https://www.hackread.com/pro-isis-hackers-hacks-richland-county-sheriffs-dept-website/
http://www.itsecurityguru.org/2015/03/30/nigerian-cyber-army-hack-electoral-commission-website/
http://www.gmanetwork.com/news/story/457189/scitech/technology/pnp-website-defaced-by-pro-palestine-hackers
http://www.gmanetwork.com/news/story/457189/scitech/technology/pnp-website-defaced-by-pro-palestine-hackers
http://www.ibtimes.co.uk/air-france-website-hacked-by-algerian-mujahideen-1494085
https://www.hackread.com/u-s-army-picatinny-arsenal-website-hacked-by-saudi-hackers/
http://news.softpedia.com/news/Cyber-Caliphate-Hackers-Deface-600-Russian-Internet-Resources-476718.shtml
http://news.softpedia.com/news/Cyber-Caliphate-Hackers-Deface-600-Russian-Internet-Resources-476718.shtml
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Přehled hacknutých či změněných (defaced) účtů na sociálních sítích  

Falešné facebookové stránky Mobil.cz  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.lupa.cz/clanky/mobil-cz-ma-na-facebooku-nejednu-falesnou-stranku-a-ponekud-mrtvy-web/ 

 

Twitterový účet Oriel High School  (@OrielHighSchool) 

Neznámí útočníci  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/hackers-break-schools-twitter-feed-5395784 

 

Twitterový účet open-source fóra MyBB  (@MyBB) 

Neznámí útočníci  

http://blog.mybb.com/2015/03/09/transparency-on-the-hijacking-of-our-twitter-account-and-2-0-leaks/ 

 

  

http://www.lupa.cz/clanky/mobil-cz-ma-na-facebooku-nejednu-falesnou-stranku-a-ponekud-mrtvy-web/
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/hackers-break-schools-twitter-feed-5395784
http://blog.mybb.com/2015/03/09/transparency-on-the-hijacking-of-our-twitter-account-and-2-0-leaks/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Ruský ortodoxní vyhledávač Rublev  (http://rublev.com) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/Russian-Orthodox-Search-Engine-Knocked-Offline-Hours-after-Launch-

474945.shtml 

 

Feministický blog Femsplain  (http://www.femsplain.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.welivesecurity.com/2015/03/09/femsplain-ddos-attack/ 

 

Počítačová síť policejního oddělení v Madisonu  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ 

http://www.addictinginfo.org/2015/03/11/anonymous-targets-madison-wisconsin-police-following-the-

death-of-tony-robinson-jr-video/ 

 

Islamistická sociální síť „5elafa book“  (http://5elafabook.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ 

http://siliconangle.com/blog/2015/03/10/pro-isis-facebook-knockoff-5elafabook-lasted-about-a-day/ 

 

Webové stránky čínských aktivistů - Great Fire  (http://greatfire.org) 

Neznámí útočníci  

https://en.greatfire.org/blog/2015/mar/we-are-under-attack 

 

Internetový portál amerického státu Maine  (http://maine.gov) 

Hacktivistická skupina „Vikingdom2015“ 

http://www.pressherald.com/2015/03/24/maine-gov-website-down-for-second-day/ 

 

Oficiální webové stránky New Hampshire  (http://visitnh.gov) 

Hacktivistická skupina „Vikingdom2015“ 

http://www.ddosattacks.net/maine-nh-websites-taken-down-by-spam-ddos-attack/ 

 

Webová služba GitHub  (https://github.com) 

Neznámí útočníci  

https://threatpost.com/github-hit-with-ddos-attack/111850 

 

Oficiální webové stránky finské policie  (https://poliisi.fi) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/hackers-shutdown-police-website-for-third-time-in-one-week/ 

 

Oficiální webové stránky amerického státu Indiana  (http://in.gov) 

Hacktivistická skupina „Vikingdom2015“ 

https://www.hackread.com/hackers-knockdown-indiana-state-website-against-anti-lgbt-religious-freedom-

law/ 

http://news.softpedia.com/news/Russian-Orthodox-Search-Engine-Knocked-Offline-Hours-after-Launch-474945.shtml
http://news.softpedia.com/news/Russian-Orthodox-Search-Engine-Knocked-Offline-Hours-after-Launch-474945.shtml
http://www.welivesecurity.com/2015/03/09/femsplain-ddos-attack/
http://www.addictinginfo.org/2015/03/11/anonymous-targets-madison-wisconsin-police-following-the-death-of-tony-robinson-jr-video/
http://www.addictinginfo.org/2015/03/11/anonymous-targets-madison-wisconsin-police-following-the-death-of-tony-robinson-jr-video/
http://siliconangle.com/blog/2015/03/10/pro-isis-facebook-knockoff-5elafabook-lasted-about-a-day/
https://en.greatfire.org/blog/2015/mar/we-are-under-attack
http://www.pressherald.com/2015/03/24/maine-gov-website-down-for-second-day/
http://www.ddosattacks.net/maine-nh-websites-taken-down-by-spam-ddos-attack/
https://threatpost.com/github-hit-with-ddos-attack/111850
https://www.hackread.com/hackers-shutdown-police-website-for-third-time-in-one-week/
https://www.hackread.com/hackers-knockdown-indiana-state-website-against-anti-lgbt-religious-freedom-law/
https://www.hackread.com/hackers-knockdown-indiana-state-website-against-anti-lgbt-religious-freedom-law/

