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ČR 

3. 4. 2015 

Česká spořitelna – podvodná zpráva o chybné platbě 

Česká spořitelna upozorňuje své klienty na chování nového počítačového viru, který po přihlášení do 

internetového bankovnictví zobrazí informaci o chybné platbě, která byla údajně připsána na účet uživatele. 

Postupuje-li oběť podle instrukcí v podvodné zprávě a autorizuje předvyplněný platební příkaz, jsou mu z 

účtu odčerpány jeho vlastní peníze. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2394.xml 

 

 

9. 4. 2015 

Česká spořitelna – phishingový útok skrze Facebook 

Česká spořitelna varuje před opakovanými pokusy podvodného chování na sociální síti Facebook. 

Podvodník osloví uživatele jménem některého z jeho přátel, k jehož účtu získal nelegálně přístup, s žádostí 

o zaslání malého finančního obnosu. Oběti pak následně pošle odkaz na platební bránu a požádá ji, 

aby vyplnila údaje ke svému internetovému bankovnictví. Často se pak trikem snaží vylákat i přeposlání 

kódu z autorizační SMS, kterým jsou ověřovány bankovní transakce. Tím se útočníkovi otevírá možnost 

k  převodu větších finančních prostředků z konta oběti. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2398.xml 

 

 

16. 4. 2015 

Podvodná zpráva s infikovanou přílohou informuje o dlužné částce 

Na české uživatele internetu cílí podvodné e-maily, které vyzývají příjemce k úhradě dlužné částky. Ta 

údajně vznikla v důsledku využívání bankovního produktu. V jednotlivých e-mailech, které se vyznačují 

množstvím gramatických chyb, se liší identifikační číslo a dlužná částka. Zprávy jsou rozesílány pod různými 

jmény a z různých e-mailových adres. Chybí i hlavička jakékoliv finanční či bankovní instituce. Příloha je 

infikovaná trojským koněm. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2406.xml 

 

 

22. 4. 2015 

Česká národní banka – phishingová zpráva 

Česká národní banka varuje veřejnost před podvodnými e-maily, které neznámí útočníci rozesílají jménem 

této instituce s cílem vylákat z obětí citlivé osobní údaje. Jedná se o phishingový útok, na jehož základě 

mohou být zcizeny prostředky z bankovních účtů dotčených osob. 

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

i_phishing_2.html  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2394.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2398.xml
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2406.xml
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_phishing_2.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_phishing_2.html
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Svět 

1. 4. 2015 

Indický úřad pro kontrolu účtů v rezortu obrany – narušení bezpečnosti a únik  

Osobní údaje více než 50 tisíců armádních důstojníků, včetně náčelníka generálního štábu, unikly po 

hackerském útoku na webové stránky úřadu, který spravuje účty, platy a další odměny indických armádních 

důstojníků. 

Odkazy: http://www.newindianexpress.com/nation/50000-Army-Officers-Vulnerable-after-PCDA-Website-

Hacked/2015/04/10/article2757220.ece 

 

 

2. 4. 2015 

The Dyre Wolf – kampaň pro odcizení finančních prostředků 

Výzkumníci z IBM Security identifikovali aktivní kampaň, která využívá variantu Dyre malware v kombinaci 

s taktikami sociálního inženýrství, díky kterým dokáže obejít i dvoufaktorovou autentizaci. Útočníkům se již 

podařilo odcizit z různých obchodních organizací více než 1 milion dolarů. 

Odkazy: http://securityintelligence.com/dyre-wolf/#.VVRiPVWsW0w 

 

 

4. 4. 2015 

Linux Australia – narušení bezpečnosti a únik dat 

Prezident organizace Linux Australia, která zastřešuje skupiny australských uživatelů Linuxu, oznámil 

narušení bezpečnosti jejich veřejného serveru. Na dotčeném zařízení byly hostovány konferenční systémy 

pro národní konference z let 2013 až 2015 a akce PyCon Australia 2013 a 2014. Osobní data účastníků 

konferencí tak mohla padnout do rukou neznámých hackerů. 

Odkazy: http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/67562-linux-australia-server-hacked-

personal-information-may-have-been-stolen 

 

 

4. 4. 2015 

Synergistic Resources Integration – narušení bezpečnosti 

Společnost Synergistic Resources Integration, která se mimo jiné zabývá i on-line prodejem a likvidací 

nemovitostí, oznámila narušení bezpečnosti svého serveru. Po zjištěném neoprávněném přístupu mohlo 

dojít k vystavení osobních údajů, včetně čísel sociálního zabezpečení a identifikátorů pro platbu daní. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/SRI-Inc-s-Website-Hacked-Tax-IDs-and-SSNs-Exposed-

477605.shtml 

 

 

  

http://www.newindianexpress.com/nation/50000-Army-Officers-Vulnerable-after-PCDA-Website-Hacked/2015/04/10/article2757220.ece
http://www.newindianexpress.com/nation/50000-Army-Officers-Vulnerable-after-PCDA-Website-Hacked/2015/04/10/article2757220.ece
http://securityintelligence.com/dyre-wolf/%23.VVRiPVWsW0w
http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/67562-linux-australia-server-hacked-personal-information-may-have-been-stolen
http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/67562-linux-australia-server-hacked-personal-information-may-have-been-stolen
http://news.softpedia.com/news/SRI-Inc-s-Website-Hacked-Tax-IDs-and-SSNs-Exposed-477605.shtml
http://news.softpedia.com/news/SRI-Inc-s-Website-Hacked-Tax-IDs-and-SSNs-Exposed-477605.shtml
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5. 4. 2015 

Operace #OpISIS – zveřejnění citlivých informací 

Hacktivistické hnutí Anonymous v rámci operace #OpISIS zveřejnilo 70 webových stránek, které propagují 

islamistické hnutí ISIS. Seznam obsahoval i jména firem, které hostují tyto stránky a chrání je proti DDoS 

útokům. Dále bylo zveřejněno 14 tisíc účtů sociální sítě Twitter, které patří odnožím Islámského Státu či 

jejich sympatizantům. Po zveřejnění seznamu se Anonymous zaměřovalo na jejich znefunkčnění. 

Odkazy: http://www.techworm.net/2015/04/opisis-anonymous-release-list-of-70-pro-isis-websites-and-

14000-of-twitter-ids.html 

 

 

7. 4. 2015 

Izrael – obětí cílené kampaně #OpIsrael 

Část hacktivistické skupiny Anonymous a další propalestinští hackeři se stejně jako každý rok i letos zaměřili 

na izraelské vládní stránky a servery. Součástí útoků bylo kromě narušení provozu a pozměnění různých 

webových stránek i rozsáhlé kompromitace osobních, transakčních a přihlašovacích údajů.  

Odkazy: http://thehackernews.com/2015/04/anonymous-cyber-attack-israel.html 

 

 

8. 4. 2015 

Kubánské cestovní kanceláře – obětí cílené kampaně #PigsInBlankets 

Kubánská odnož hacktivistického hnutí Anonymous se v operaci s názvem #PigsInBlankets zaměřila na více 

než dvanáct cestovních kanceláří, které jsou spojeny s Castrovým režimem. Spolu s útokem, při němž bylo 

mimo jiné odcizeno na několik tisíc záznamů e-mailové korespondence, hackeři vydali video, kde oznámili 

svůj boj proti státnímu monopolu na cestovní ruch. 

Odkazy: http://libertadpress.com/anonymous-cuba-ataca-corporaciones-de-turismo/ 

 

 

8. 4. 2015 

Francouzská televizní stanice TV5Monde – narušení bezpečnosti a provozu 

Mezinárodní televizi TV5Monde napadli hackeři, kteří se hlásí k hnutí Islámský stát. Televize nevysílala ani 

na jednom ze svých kanálů. Počítačoví piráti napadli i web stanice a její profily na sociálních sítích. Jedním 

z důvodů, proč byl útok úspěšný, bylo i nechtěné zobrazení nástěnky s poznamenanými přihlašovacími údaji 

v jedné z reportáží této televizní stanice. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/35820/cyber-crime/cyber-caliphate-hacked-tv5monde.html 

 

 

  

http://www.techworm.net/2015/04/opisis-anonymous-release-list-of-70-pro-isis-websites-and-14000-of-twitter-ids.html
http://www.techworm.net/2015/04/opisis-anonymous-release-list-of-70-pro-isis-websites-and-14000-of-twitter-ids.html
http://thehackernews.com/2015/04/anonymous-cyber-attack-israel.html
http://libertadpress.com/anonymous-cuba-ataca-corporaciones-de-turismo/
http://securityaffairs.co/wordpress/35820/cyber-crime/cyber-caliphate-hacked-tv5monde.html
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9. 4. 2015 

Operation Buhtrap – špionážní kampaň 

Výzkumníci ze společnosti ESET identifikovali novou malwarovou kampaň, kterou pojmenovali Operation 

Buhtrap. Útočníci se prostřednictvím této kampaně zaměřují na ruské uživatele operačního systému 

Windows, zejména z řad podnikatelů, ale i ruských bankovních institucí. Z napadených počítačů sbírali 

různé informace, včetně dat z čipových karet. 

Odkazy: http://www.eset.com/int/about/press/articles/malware/article/nasty-buhtrap-malware-spies-on-

russian-business-computers-to-steal-data-and-enumerate-smart-cards/ 

 

 

10. 4. 2015 

Lufthansa – narušení bezpečnosti 

Neznámí hackeři získali přístup ke stovkám zákaznických účtů na webových stránkách německé letecké 

společnosti Lufthansa. Podle dostupných informací útočníci spustili masivní brute-force útok, ke kterému 

byl údajně využit některý z botnetů, a zaměřovali se na odčerpání věrnostních odměn zákazníků. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/35894/cyber-crime/lufthansa-website-hacked.html 

 

 

10. 4. 2015 

Účetní firma Walter McCann Fanska – narušení bezpečnosti a únik dat 

Kansaská účetní firma Walters McCann Fanska oznámila svým klientům, že jejich osobní informace a čísla 

finančních účtů, mohly být nelegálně získány neznámými hackery, kteří měli přístup k počítačové síti 

společnosti od konce loňského roku až do února 2015. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/walters-mccann-fanska-notifies-clients-of-network-security-breach/ 

 

 

11. 4. 2015 

Izraelský obchod se zbraněmi LHB – narušení bezpečnosti a únik dat 

Hacktivistická skupina Anonymous narušila webové stránky izraelského obchodu se zbraněmi LHB Ltd. 

Během útoku unikly přihlašovací a osobní údaje místních i mezinárodních zákazníků, včetně některých 

vládních úředníků. Anonymous získaná data zveřejnila na různých místech. Soubory obsahovaly například 

kompletní databázi stránek, IP adresy, IDS záznamy, e-maily, adresy, uživatelská jména, telefonní čísla či 

tituly zákazníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/opisrael-anonymous-hacks-israeli-gun-shop-site/ 

 

 

  

http://www.eset.com/int/about/press/articles/malware/article/nasty-buhtrap-malware-spies-on-russian-business-computers-to-steal-data-and-enumerate-smart-cards/
http://www.eset.com/int/about/press/articles/malware/article/nasty-buhtrap-malware-spies-on-russian-business-computers-to-steal-data-and-enumerate-smart-cards/
http://securityaffairs.co/wordpress/35894/cyber-crime/lufthansa-website-hacked.html
http://www.databreaches.net/walters-mccann-fanska-notifies-clients-of-network-security-breach/
https://www.hackread.com/opisrael-anonymous-hacks-israeli-gun-shop-site/
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13. 4. 2015 

APT30 – špionážní kampaň 

Bezpečnostní společnost FireEye odkryla detaily deset let trvající kybernetické špionážní kampaně 

zaměřené na vlády, novináře a podniky v jihovýchodní Asii a Indii. Skupina hackerů označená jako APT30, 

která za celou kampaní stojí, je podle výzkumníků sponzorována Čínou. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/fireeye-uncovers-decade-long-cyber-espionage-campaign-

targeting-south-east-asia 

 

 

13. 4. 2015 

Multi-State Lottery Association – obvinění z podvodu 

Prokurátoři mají důkazy o tom, že bývalý šéf počítačové bezpečnosti loterijní asociace Eddie Raymond 

Tipton zmanipuloval loterijní počítač ještě před zakoupením kupónu, na který vyhrál jackpot v hodnotě 

14,3 milionů dolarů. 

Odkazy: http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/prosecutors-suspect-man-hacked-lottery-computers-

to-score-winning-ticket/ 

 

 

13. 4. 2015 

Finanční instituce Homebridge – únik a zneužití dat 

Představitelé finanční instituce Homebridge oznámili, že ze systémů společnosti unikla jména, adresy a čísla 

sociálního zabezpečení neupřesněného počtu jejich zaměstnanců. Útočníkům se podařilo malwarem 

infikovat řadu počítačů, které obsahovaly informace z personálního oddělení. Homebridge připustila, že 

uniklé informace již byly zneužity v některých případech podvodného navrácení daní. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/homebridge-notifies-employees-of-data-compromise-and-possible-

misuse-of-their-information/ 

 

 

14. 4. 2015 

Kancelář starosty města Tchaj-pej – napadena útočníkem 

Stolní počítač tajemníka starosty tchajwanského hlavního města Tchaj-pej byl napaden neznámým 

hackerem, jehož stopy podle vyšetřovatelů směřovaly do Číny. Do stroje byl útočníkem nainstalován 

malware, který měl shromažďovat osobní informace o zaměstnancích úřadu. 

Odkazy: http://focustaiwan.tw/news/aipl/201504140024.aspx 

 

 

  

http://www.securityweek.com/fireeye-uncovers-decade-long-cyber-espionage-campaign-targeting-south-east-asia
http://www.securityweek.com/fireeye-uncovers-decade-long-cyber-espionage-campaign-targeting-south-east-asia
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/prosecutors-suspect-man-hacked-lottery-computers-to-score-winning-ticket/
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/prosecutors-suspect-man-hacked-lottery-computers-to-score-winning-ticket/
http://www.databreaches.net/homebridge-notifies-employees-of-data-compromise-and-possible-misuse-of-their-information/
http://www.databreaches.net/homebridge-notifies-employees-of-data-compromise-and-possible-misuse-of-their-information/
http://focustaiwan.tw/news/aipl/201504140024.aspx
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14. 4. 2015 

France Télévisions – narušení bezpečnosti a únik dat 

Další francouzská televizní společnost se stala cílem hackerů. Z jejích systémů odcizili data 19 tisíc diváků, 

kteří zaslali požadavek na účast v televizních soutěžích, a dalších 108 tisíc kontaktních informací. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/36011/cyber-crime/france-televisions-hacked.html 

 

 

15. 4. 2015 

Naikon vs. Hellsing group – vzájemná Advanced Persistent Threat (APT) kampaň 

Elitní APT skupina Hellsing vrací spear-phishingový úder po útoku konkurenční APT skupiny Naikon, která je 

jednou z největších v asijském regionu. Obě skupiny se zaměřují na špionážní operace v kyberprostoru. 

Jedná se o první zdokumentovaný případ vzájemných APT-on-APT útoků. 

Odkazy: http://hplusmagazine.com/2015/04/15/war-in-cyberspace-hellsing-vs-naikon/ 

 

 

17. 4. 2015 

Izraelská armádní síť – cílem špionážní kampaně 

Neznámým hackerům se podařilo proniknout do počítačových sítí spojených s izraelskou armádou. Podle 

výzkumníků z Blue Coat Systems útočníci využívali podvodné e-maily, sociální inženýrství a běžně využívané 

softwarové nástroje pro hacking. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/2015/04/17/us-cyberattack-israel-idUSKBN0N81KY20150417 

 

 

18. 4. 2015 

Operation RussianDoll – špionážní kampaň 

Bezpečnostní společnost FireEye odkryla kybernetickou špionážní kampaň, která cílila na představitele 

NATO, americké vojenské kontraktory a na další evropské bezpečnostní společnosti. Skupina hackerů 

označená jako APT28, která za celou kampaní stojí, je podle výzkumníků napojena na Rusko. 

Odkazy: https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/04/probable_apt28_useo.html 

 

 

21. 4. 2015 

Síť hotelů Hyatt – narušení bezpečnosti 

Představitelé společnosti Hyatt oznámili, že jejich systém pro věrnostní zákazníky byl narušen neznámými 

útočníky. Administrátoři zaznamenali podezřelé neautorizované přístupy k účtům přibližně 200 zákazníků. 

V reakci na to byli všichni uživatelé systému vyzváni ke změně hesla. 

Odkazy: http://www.theinternetpatrol.com/hyatt-gold-passport-accounts-hacked/ 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/36011/cyber-crime/france-televisions-hacked.html
http://hplusmagazine.com/2015/04/15/war-in-cyberspace-hellsing-vs-naikon/
http://www.reuters.com/article/2015/04/17/us-cyberattack-israel-idUSKBN0N81KY20150417
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/04/probable_apt28_useo.html
http://www.theinternetpatrol.com/hyatt-gold-passport-accounts-hacked/
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21. 4. 2015 

Detour Gold Corporation – narušení bezpečnosti a únik dat 

Kanadská společnost Detour Gold Corporation, která se zabývá produkcí zlata, se stala terčem hackerského 

útoku, při kterém došlo k úniku a zveřejnění velkého množství firemních informací, včetně osobních dat 

zaměstnanců. Útočníci, kteří si říkají Angel_Of_Truth, zdůvodňují svou akci jako odplatu za kanadské sankce 

vůči Rusku. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/ca-detour-gold-corporation-hacked/ 

 

 

21. 4. 2015 

Izraelský obchod se zbraněmi Fab Defence – narušení bezpečnosti a únik dat 

Hacktivistická skupina Anonymous narušila webové stránky dalšího izraelského obchodu se zbraněmi Fab 

Defence. I v tomto případě během útoku unikly přihlašovací a osobní údaje lokálních i mezinárodních 

zákazníků, včetně některých vládních úředníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-israel-arms-website-data-leak/ 

 

 

22. 4. 2015 

CozyDuke – špionážní kampaň 

Bezpečnostní výzkumníci z Kaspersky Lab zveřejnili detaily o kybernetické špionážní kampani CozyDuke, 

která se zaměřovala na vládní a obchodní organizace v USA, Německu, Jižní Koreji a Uzbekistánu. Mezi 

hlavní cíle patřil i Bílý dům a Ministerstvo zahraničí USA. Použité nástroje útočníků se vyznačovaly 

pokročilými kryptografickými a anti-detekčními schopnostmi. 

Odkazy: http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/The-Duke-is-Back-Kaspersky-Lab-Discovers-

New-CozyDuke-Cyberthreat-Related-to-Infamous-Miniduke 

 

 

23. 4. 2015 

Costa Cofee – narušení bezpečnosti 

Známá kavárna Costa Cofee varuje své zákazníky, že v jejím klubu v oblasti Cambidge, kde nabízí Wifi 

připojení zdarma, došlo k narušení bezpečnosti. Pro přístup k internetu je vyžadováno značné množství 

informací, které tak byly v ohrožení, včetně jmen, e-mailových adres, dat narození, telefonních čísel 

a fyzických adres. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/04/23/costa_coffee_club_members_security_breach/ 

 

 

  

http://www.databreaches.net/ca-detour-gold-corporation-hacked/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-israel-arms-website-data-leak/
http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/The-Duke-is-Back-Kaspersky-Lab-Discovers-New-CozyDuke-Cyberthreat-Related-to-Infamous-Miniduke
http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/The-Duke-is-Back-Kaspersky-Lab-Discovers-New-CozyDuke-Cyberthreat-Related-to-Infamous-Miniduke
http://www.theregister.co.uk/2015/04/23/costa_coffee_club_members_security_breach/
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24. 4. 2015 

E-mailová služba SIGAINT – cílem útoku Man-in-the-Middle 

Populární darknetová e-mailová služba SIGAINT, která využívá anonymizační síť TOR, se stala terčem útoku 

typu Man-in-the-Middle. Útočník se pokusil kompromitovat službu pomocí 70 kompromitovaných 

výstupních uzlů ze sítě TOR, kde měl odchytávat uživatelská přístupová hesla. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2015/04/tor-secure-email-service.html 

 

 

24. 4. 2015 

Bílý dům – narušení bezpečnosti a únik dat 

Útok hackerů z října 2014 byl podle nově zveřejněných informací mnohem závažnější a znepokojivější, než 

Bílý dům veřejně přiznal. Ačkoli se hackeři nedostali k utajovaným údajům, i neutajovaná část prý 

obsahovala velice citlivé informace jako elektronickou korespondenci s diplomaty, výměny názorů k 

personálním krokům, legislativním návrhům, prezidentův program či diskuse o politických rozhodnutích. 

Odkazy: http://edition.cnn.com/2015/04/07/politics/how-russians-hacked-the-wh/ 

 

 

24. 4. 2015 

Webové stránky My Freedom Smokes – injektován škodlivý kód 

Administrátoři prodejce elektronických cigaret a příslušenství My Freedom Smoke odhalili na svých 

webových stránkách škodlivý kód, který zde mohl být již od letošního února. Tento kód, který byl vložen do 

stránek neznámým útočníkem, mohl být použit ke sběru informací z on-line platebních transakcí zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/My-Freedom-Smokes-Website-Burnt-By-Malware-479314.shtml 

 

 

24. 4. 2015 

St. Joseph Medical Group – narušení bezpečnosti a únik dat 

Ze systémů zdravotnické instituce St. Joseph Medical Group bylo neznámým útočníkem, který na síti 

Twitter vystupuje jako @Compl3x1ty, získáno 98 uživatelských jmen, e-mailových adres a hashe hesel. Ty 

údajně patřily pouze malé části pracovníků instituce, data pacientů tak nebyla dotčena. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/oh-those-old-files-left-lying-around-on-your-server-saturday-

edition/ 

 

 

  

http://thehackernews.com/2015/04/tor-secure-email-service.html
http://edition.cnn.com/2015/04/07/politics/how-russians-hacked-the-wh/
http://news.softpedia.com/news/My-Freedom-Smokes-Website-Burnt-By-Malware-479314.shtml
http://www.databreaches.net/oh-those-old-files-left-lying-around-on-your-server-saturday-edition/
http://www.databreaches.net/oh-those-old-files-left-lying-around-on-your-server-saturday-edition/
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26. 4. 2015 

Seton Healthcare Family – cílem phishingového útoku 

Síť zdravotnických zařízení Seton se stala cílem útoku, při němž hackeři získali přístup k datům téměř 39 tisíc 

pacientů s výjimkou lékařských záznamů. Jeden ze zaměstnanců důvěřivě zareagoval na phishingový e-mail 

a umožnil tak vytvořit útočníkům neoprávněný přístup do systémů společnosti. 

Odkazy: http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/phishing-attack-

compromises-39-000-patients-records-at-seton-family-of-hospitals.html 

 

 

27. 4. 2015 

Saint Agnes Health Care – cílem phishingového útoku 

Zdravotnická organizace Saint Agnes Health Care se stala cílem útoku, při němž hackeři získali přístup 

k datům téměř 25 tisíc pacientů. Podobně jako v případě Seton Healthcare Family i zde byl incident 

způsoben kompromitací účtu jednoho ze zaměstnanců po důvěřivé reakci na phishingový e-mail. 

Odkazy: http://www.bizjournals.com/baltimore/news/2015/04/27/saint-agnes-security-breach-affects-25-

000-people.html 

 

 

27. 4. 2015 

Webové stránky xHamster – nebezpečné přesměrování 

Server s erotickým obsahem xHamster se stal letos již podruhé cílem hackerů a byl kompromitován. 

Útočníci použili škodlivou reklamu se zkrácenou Google URL adresou, která oběti přesměrovávala na 

stránky s Angler Exploit Kitem. 

Odkazy: http://www.hacksurfer.com/posts/adult-site-xhamster-hit-with-malvertising-campaign 

 

 

27. 4. 2015 

E-mailová služba SendGrid – narušení bezpečnosti a únik dat 

Zástupci společnosti SendGrid, jejíchž služeb využívají desítky tisíc firem, informovali o bezpečnostním 

incidentu, při kterém byla odcizena uživatelská jména a hashe hesel zákazníků i zaměstnanců. Útočníci ke 

krádeži dat využili kompromitovaného účtu jednoho ze zaměstnanců společnosti. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/04/sendgrid-employee-account-hacked-used-to-steal-customer-

credentials/ 

 

 

  

http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/phishing-attack-compromises-39-000-patients-records-at-seton-family-of-hospitals.html
http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/phishing-attack-compromises-39-000-patients-records-at-seton-family-of-hospitals.html
http://www.bizjournals.com/baltimore/news/2015/04/27/saint-agnes-security-breach-affects-25-000-people.html
http://www.bizjournals.com/baltimore/news/2015/04/27/saint-agnes-security-breach-affects-25-000-people.html
http://www.hacksurfer.com/posts/adult-site-xhamster-hit-with-malvertising-campaign
http://krebsonsecurity.com/2015/04/sendgrid-employee-account-hacked-used-to-steal-customer-credentials/
http://krebsonsecurity.com/2015/04/sendgrid-employee-account-hacked-used-to-steal-customer-credentials/
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29. 4. 2015 

Letecká společnost Ryanair – odcizení finančních prostředků 

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair se stala terčem neznámých hackerů, kteří odcizili téměř 

5 milionů dolarů z jejího bankovního účtu prostřednictvím podvodné elektronické transakce do čínské 

banky. 

Odkazy: http://www.cityam.com/214783/ryanair-hacked-millions-chinese-bank 

 

 

30. 4. 2015 

Partners HealthCare – cílem phishingového útoku 

Nezisková zdravotnická organizace Partners HealthCare se stala stejně jako další zdravotnické instituce 

cílem phishingového útoku, při němž byla ohrožena data zaměstnanců a přibližně 3300 pacientů. Část 

zaměstnanců obdržela podvodné e-maily, na něž pravděpodobně někdo z personálu důvěřivě zareagoval 

a umožnil tak vytvořit útočníkům neoprávněný přístup do systémů společnosti. 

Odkazy: http://www.hackbusters.com/news/stories/315871-partners-healthcare-reports-breach 

 

 

30. 4. 2015 

Kalifornská univerzita Berkeley – narušení bezpečnosti 

Představitelé UC Berkeley vydali upozornění, že došlo k průniku do jejich počítačových systémů, který mohl 

mít za následek neoprávněný přístup k číslům sociálního zabezpečení, číslům bankovních účtů a dalším 

osobním informacím studentů a zaměstnanců univerzity. 

Odkazy: http://newscenter.berkeley.edu/2015/04/30/campus-announces-data-breach/ 

 

 

30. 4. 2015 

Portál CareerBuilder – cílem malwarové kampaně 

Na uživatele populárního portálu na vyhledávání zaměstnání CareerBuilder se zaměřili neznámí útočníci. 

Pomocí phishingu a sociálního inženýrství se snažili uživatele oklamat a přesvědčit k otevření zavirovaných 

dokumentů. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/careerbuilder-attack-sends-malware-rigged-

resumes-to-businesses/d/d-id/1320236 

 

 

  

http://www.cityam.com/214783/ryanair-hacked-millions-chinese-bank
http://www.hackbusters.com/news/stories/315871-partners-healthcare-reports-breach
http://newscenter.berkeley.edu/2015/04/30/campus-announces-data-breach/
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/careerbuilder-attack-sends-malware-rigged-resumes-to-businesses/d/d-id/1320236
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/careerbuilder-attack-sends-malware-rigged-resumes-to-businesses/d/d-id/1320236
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Několik webových stránek čínských vládních institucí  (http://www.wchrss.gov.cn, atd.) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Philippines“  

https://www.hackread.com/anonymous-philippines-hacks-chinese-govt-websites-over-territorial-disputes/ 

 

Webové stránky grantového programu pod United Nations  (http://sgp.undp.org) 

Indonéská hacktivistická skupina „Cyber Freedom“  

https://www.hackread.com/indonesian-hackers-deface-subdomain-of-united-nations-website/ 

 

Webové stránky letecké společnosti Air France  (http:// www.airfrance.com) 

Hacktivistická skupina „Moujahidin Team“  

https://www.hackread.com/air-france-website-hacked-by-algerian-mujahideen-hackers/ 

 

Webové stránky o stavu znečištění ovzduší nad Velkou Británií  (http://uk-air.defra.gov.uk) 

Hacktivistická skupina „Moroccan Islamic Union-Mail“  

http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/islamist-hackers-seize-control-of-defra-

website-criticize-the-uk-for-its-role-in-the-iraq-war/ 

 

Více než 100 webových stránek izraelských institucí  (http://vt-israil.ac.il, atd.) 

Hacktivistická skupina „AnonCoders“  

http://www.securitykiller.org/2015/04/opisrael-hackers-leak-820-israeli-login.html 

 

Webové stránky čínské policejní akademie v provincii Hunan  (http://www.hnpolice.com) 

Hacktivistická skupina „AnonymousGlobo“  

https://www.hackread.com/operationchina-anonymous-hacks-chinese-police-govt/ 

 

Oficiální webové stránky města Vatikán  (http://vatican.va) 

Turecký hacktivista „THTHerakles“  

https://www.hackread.com/hackers-shut-down-vatican-city-website/ 

 

Webové stránky univerzity v Torontu  (http://mobile.utoronto.ca) 

Proislamistická hacktivistická skupina „Team Systém DZ“  

https://www.hackread.com/toronto-university-website-hacked-isis-hackers/ 

 

Webové stránky turkmenského velvyslanectví v Bělorusku  (http://turmenistanembassy.by) 

Proislamističtí hacktivisté „Abdellah Elmaghribi“ a „Moroccan Wolf“  

http://thediplomat.com/2015/04/turkmenistan-embassy-website-hacked 

 

Webové stránky letiště Hobart  (http://hobartairport.com.au) 

Propalestinská hacktivistická skupina „Gaza Team“  

http://www.skynews.com.au/news/local/hobart/2015/04/12/isis-message-on-tas-airport-website.html 

 

https://www.hackread.com/anonymous-philippines-hacks-chinese-govt-websites-over-territorial-disputes/
https://www.hackread.com/anonymous-philippines-hacks-chinese-govt-websites-over-territorial-disputes/
https://www.hackread.com/indonesian-hackers-deface-subdomain-of-united-nations-website/
https://www.hackread.com/air-france-website-hacked-by-algerian-mujahideen-hackers/
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/islamist-hackers-seize-control-of-defra-website-criticize-the-uk-for-its-role-in-the-iraq-war/
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/islamist-hackers-seize-control-of-defra-website-criticize-the-uk-for-its-role-in-the-iraq-war/
http://www.securitykiller.org/2015/04/opisrael-hackers-leak-820-israeli-login.html
https://www.hackread.com/operationchina-anonymous-hacks-chinese-police-govt/
https://www.hackread.com/hackers-shut-down-vatican-city-website
https://www.hackread.com/toronto-university-website-hacked-isis-hackers/
http://thediplomat.com/2015/04/turkmenistan-embassy-website-hacked
http://www.skynews.com.au/news/local/hobart/2015/04/12/isis-message-on-tas-airport-website.html
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Webové stránky The Jewish Press  (http://www.jewishpress.com) 

Propalestinská hacktivistická skupina „Gaza Team“  

http://www.thejewishweek.com/news/new-york/jewish-press-website-hacked-gaza-team 

 

Webové stránky veřejné školy ve Wilmingtonu  (http://wpsk12.com) 

Proislamistická hacktivistická skupina „Team Systém DZ“  

http://www.lowellsun.com/breakingnews/ci_27981109/no-wilmington-student-info-breached-hack 

 

Velké množství vládních i soukromých webových stránek Arménie a Turecka  (-) 

Turecké hacktivistické skupiny „Anonymous Tuak“ a „Turk Hack Team“  

Arménská hacktivistické skupiny „Monte Melkonian Cyber Army“, „Caucasus Cyber Army“, „Anonymous 

Armenia“ a „Asala“  

https://www.hackread.com/armenia-turkish-hackers-cyberwar/ 

 

Webové stránky subdomény finanční skupiny MasterCard  (http://arm.mastercard.com) 

Indonéská hacktivistická skupina „Gantengers Crew“  

https://www.hackread.com/indonesian-hackers-hack-mastercard-website/ 

 

Webové stránky indického informačního a zábavního portálu Rediff  (http://businessemail.rediff.com) 

Propalestinský hacktivista „HolaKo“  

https://www.hackread.com/palestinian-hacks-indian-portal-rediff/ 

 

 

 

Přehled hacknutých či změněných (defaced) účtů na sociálních sítích  

Twitterový účet automobilky Tesla Motors  (@TeslaMotors) 

Proislamistická hacktivistická skupina „Autismsquad“  

http://www.engadget.com/2015/04/25/hackers-deface-tesla-site-and-twitter/ 

 

Twitterový účet americké celebrity Kendall Jenner  (@KendallJenner) 

Neznámí útočníci  

http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kendall-jenners-twitter-account-hacked-5476589 

 

Twitterový účet iránské státní televize Television Al-Alam  (@alalam_news) 

Hacktivisté „“Zio-Wahhabi“ a „I$raHell“  

http://www.reuters.com/article/2015/04/12/us-iran-television-cybercrime-idUSKBN0N306520150412 

 

  

http://www.thejewishweek.com/news/new-york/jewish-press-website-hacked-gaza-team
http://www.lowellsun.com/breakingnews/ci_27981109/no-wilmington-student-info-breached-hack
https://www.hackread.com/armenia-turkish-hackers-cyberwar/
https://www.hackread.com/indonesian-hackers-hack-mastercard-website/
https://www.hackread.com/palestinian-hacks-indian-portal-rediff/
http://www.engadget.com/2015/04/25/hackers-deface-tesla-site-and-twitter/
http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kendall-jenners-twitter-account-hacked-5476589
http://www.engadget.com/2015/04/25/hackers-deface-tesla-site-and-twitter/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

On-line magazín Frontpage Mag  (http://frontpagemag.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.frontpagemag.com/2015/frontpagemag-com/the-cyber-attack-on-frontpage/ 

 

Řada izraelských vládních i soukromých domén  (-) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

http://www.ddosattacks.net/israeli-sites-targeted-by-annual-anonymous-opisrael-ddos-attacks/ 

 

Webové stránky policie v kanadském Montrealu  (http://fppm.qc.ca) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Quebec“  

https://www.hackread.com/anonymous-shuts-down-montreal-police-website/ 

 

Významné belgické noviny La Soir a další stránky mediální skupiny Rossel  (http://www.lesoir.be) 

Neznámí útočníci  

http://www.dw.de/hackers-target-belgian-press-group-days-after-french-cyber-attack/a-18377452 

 

Pokerové on-line portály Betfair a PockerStars  (http://www.betfair.com, http://pokerstars.net) 

Neznámí útočníci  

http://www.ddosattacks.net/betfair-and-pokerstars-taken-out-by-ddos-attacks/ 

 

Řada pornografických stránek zaměřených na sex se zvířaty  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-animal-abuse-websites/ 

 

Výroční školní test Minnesota Comprehensive Assessments (MCA)  (-) 

Neznámí útočníci  

http://minnesota.cbslocal.com/2015/04/22/officials-mca-testing-suspended-due-to-cyber-attack/ 

 

Indický telekomunikační regulační úřad TRAI  (http://trai.gov.in) 

Hacktivistická skupina „Anonymous India“  

http://indianexpress.com/article/technology/social/net-neutrality-trais-website-hacked-by-anonymous-

after-regulator-makes-1-mn-email-ids-public/ 

 

Internetové služby americké univerzity Rutgers - New Brunswick  (https://newbrunswick.rutgers.edu) 

Neznámí útočníci  

http://www.nj.com/middlesex/index.ssf/2015/04/fbi_assisting_rutgers_with_investigation_into_cybe.html 

 

http://www.frontpagemag.com/2015/frontpagemag-com/the-cyber-attack-on-frontpage/
http://www.ddosattacks.net/israeli-sites-targeted-by-annual-anonymous-opisrael-ddos-attacks/
https://www.hackread.com/anonymous-shuts-down-montreal-police-website/
http://www.dw.de/hackers-target-belgian-press-group-days-after-french-cyber-attack/a-18377452
http://www.ddosattacks.net/betfair-and-pokerstars-taken-out-by-ddos-attacks/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-animal-abuse-websites/
http://minnesota.cbslocal.com/2015/04/22/officials-mca-testing-suspended-due-to-cyber-attack/
http://indianexpress.com/article/technology/social/net-neutrality-trais-website-hacked-by-anonymous-after-regulator-makes-1-mn-email-ids-public/
http://indianexpress.com/article/technology/social/net-neutrality-trais-website-hacked-by-anonymous-after-regulator-makes-1-mn-email-ids-public/
http://www.nj.com/middlesex/index.ssf/2015/04/fbi_assisting_rutgers_with_investigation_into_cybe.html

