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ČR 

12. 10. 2015 

Občan České republiky – obětí scamového podvodu 

Policisté z Litovle na Olomoucku prověřovali podvodné jednání prostřednictvím internetu, které stálo 

důvěřivého občana více než 145 tisíc korun. Uvěřil, že zdědil po zesnulém ve Velké Británii v přepočtu 

několik set miliónů korun, i tomu, že k projednání dědictví je nutné složit kauci. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/383156-zdedil-jste-miliony-liber-nechal-se-

napalit-muz-a-prisel-o-145-000-korun.html 

 

 

19. 10. 2015 

Výzva od exekutora  – podvodné zprávy s malwarovou přílohou 

V Česku se objevily podvodné zprávy zneužívající e-mailovou adresu Exekutorské komory ČR 

komora@ekcr.cz. E-maily s předmětem “Exekucni prikaz” byly rozeslány v sobotu 17. října 2015 a vyzývají 

adresáty k úhradě neexistujících dluhů. Obsahují i pokyny k úhradě dluhů zkopírované z webových stránek 

některých soudních exekutorů. 

Odkazy: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2060-exekutorska-komora-varuje-pred-podvodnymi-e-

maily-vyzyvajicimi-k-uhrade-dluhu-19-10-2015?w= 

 

 

22. 10. 2015 

UPC – jméno společnosti zneužito v podvodné kampani 

V měsíci říjnu se českým internetem šířily reklamy, ve kterých se podvodníci vydávali za zaměstnance 

společnosti UPC. Důvěřivce se snažili přesvědčit, že mají šanci vyhrát chytrý telefon Apple iPhone 6. 

Ve skutečnosti je však zaregistrovali k odběru placených SMS zpráv. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/384168-vyhrali-jste-iphone-podvodnici-zkouseji-

novy-trik.html 

 

 

27. 10. 2015 

Česká spořitelna – phishing prostřednictvím sociální síťě Facebook 

Česká spořitelna upozorňuje své zákazníky na možné zneužití internetového bankovnictví prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. Pachatelé se jejím prostřednictvím snaží vylákat přihlašovací údaje k internetovému 

bankovnictví klienta. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2548.xml 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/383156-zdedil-jste-miliony-liber-nechal-se-napalit-muz-a-prisel-o-145-000-korun.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/383156-zdedil-jste-miliony-liber-nechal-se-napalit-muz-a-prisel-o-145-000-korun.html
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2060-exekutorska-komora-varuje-pred-podvodnymi-e-maily-vyzyvajicimi-k-uhrade-dluhu-19-10-2015?w
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2060-exekutorska-komora-varuje-pred-podvodnymi-e-maily-vyzyvajicimi-k-uhrade-dluhu-19-10-2015?w
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/384168-vyhrali-jste-iphone-podvodnici-zkouseji-novy-trik.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/384168-vyhrali-jste-iphone-podvodnici-zkouseji-novy-trik.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2548.xml
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Svět 

1. 10. 2015 

T-mobile – masivní únik dat 

Neznámým hackerům se podařilo získat přístup k osobním údajům více než 15 milionů zákazníků 

společnosti T-mobile, kteří žádali o její služby od 1. září 2013 do 16. září tohoto roku. Masivní únik dat 

je výsledkem úspěšného útoku na databáze firmy Experian, která pro T-mobile zabezpečovala kreditní 

aplikace a služby. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/10/highly-personal-data-for-15-million-t-mobile-applicants-

stolen-by-hackers/ 

 

 

1. 10. 2015 

Americká asociace bankéřů – únik dat 

Americká asociace bankéřů (ABA) upozornila více než 6 tisíc zákazníků, kteří využívali službu ABA Shopping 

Cart na webových stránkách aba.com, že jejich osobní informace obsahující e-mailové adresy a hesla mohly 

být kompromitovány. 

Odkazy: http://www.aba.com/About/Pages/Alert.aspx 

 

 

1. 10. 2015 

FXCM – únik dat a odcizení finančních prostředků 

Brokerská společnost FXCM, která se zaměřuje na devizové směny, oznámila svým klientům, že mohlo dojít 

ke kompromitaci jejich přihlašovacích údajů a vyzvala je k jejich okamžité změně. Společnost zároveň 

připustila, že mohlo na účtech klientů docházet k nelegálním transakcím. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hackers-breach-fxcm-currency-broker-initiate-illegal-

transactions-493663.shtml 

 

 

1. 10. 2015 

MS Society – únik dat 

Charitativní organizace Multiple Sclerosis Society odhalila ve svých systémech škodlivý software a proto 

varovala návštěvníky svých webových stránek, že jejich data mohla být kompromitována. 

Odkazy: http://www.thirdsector.co.uk/ms-society-warns-website-users-personal-details-

compromised/communications/article/1366742 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2015/10/highly-personal-data-for-15-million-t-mobile-applicants-stolen-by-hackers/
http://arstechnica.com/security/2015/10/highly-personal-data-for-15-million-t-mobile-applicants-stolen-by-hackers/
http://www.aba.com/About/Pages/Alert.aspx
http://news.softpedia.com/news/hackers-breach-fxcm-currency-broker-initiate-illegal-transactions-493663.shtml
http://news.softpedia.com/news/hackers-breach-fxcm-currency-broker-initiate-illegal-transactions-493663.shtml
http://www.thirdsector.co.uk/ms-society-warns-website-users-personal-details-compromised/communications/article/1366742
http://www.thirdsector.co.uk/ms-society-warns-website-users-personal-details-compromised/communications/article/1366742
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2. 10. 2015 

Scottrade – narušení bezpečnosti 

On-line burzovní makléřství Scottrade oznámilo, že mezi roky 2013 a 2014 došlo v jejich systémech 

k narušení bezpečnosti. Při incidentu došlo k vystavení osobních a citlivých informací včetně čísel sociálního 

zabezpečení více než 4,6 milionů zákazníků společnosti. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/10/scottrade-breach-exposes-sensitive-data-for-4-6-million-

customers/ 

 

 

4. 10. 2015 

Telefonní systém v Kennebecu – narušení bezpečnosti 

Telefonní systém v americkém Kennebecu se stal terčem hackerského útoku, v jehož důsledku došlo 

po období jednoho víkendu k výpadku dálkových služeb. Podle administrátorů systému však nedošlo 

ke ztrátě či kompromitaci žádných dat. 

Odkazy: https://www.centralmaine.com/2015/10/06/kennebec-countys-phone-system-hacked-over-

weekend/ 

 

 

5. 10. 2015 

Podzemní dráha v Soulu– cílem hackerského útoku 

Podle reportu jihokorejských zpravodajských služeb byla Severní Korea podezřelá z kybernetického útoku 

na systém podzemní dráhy v jihokorejském Soulu, která denně přepraví miliony občanů. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/north-korea-suspected-hacking-seoul-subway-operator-mp 

 

 

5. 10. 2015 

Peppermill Resort Spa Casino – únik dat 

Nezveřejněný počet zákazníků nevadského Peppermill Resort Spa Casina byl upozorněn na bezpečnostní 

incident, během kterého mohly být v období mezi řijnem 2014 a únorem 2015 kompromitovány údaje 

z platebních a debetních karet. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/payment-card-breach-at-peppermill-resort-spa-casino-in-

reno/article/447433/ 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2015/10/scottrade-breach-exposes-sensitive-data-for-4-6-million-customers/
http://arstechnica.com/security/2015/10/scottrade-breach-exposes-sensitive-data-for-4-6-million-customers/
https://www.centralmaine.com/2015/10/06/kennebec-countys-phone-system-hacked-over-weekend/
https://www.centralmaine.com/2015/10/06/kennebec-countys-phone-system-hacked-over-weekend/
http://www.securityweek.com/north-korea-suspected-hacking-seoul-subway-operator-mp
http://www.scmagazine.com/payment-card-breach-at-peppermill-resort-spa-casino-in-reno/article/447433/
http://www.scmagazine.com/payment-card-breach-at-peppermill-resort-spa-casino-in-reno/article/447433/
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5. 10. 2015 

Největší španělské torrentové stránky – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes detekovala novou malvertisingovou kampaň, která byla aktivní 

na šesti největších španělských torrentových stránkách. Více než 84,2 milionů uživatelů tak mohlo být 

vystaveno nebezpečnému ransomwaru CryptoWall. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/malvertising-campaign-hits-top-spanish-torrent-sites-

493914.shtml 

 

 

6. 10. 2015 

Microsoft Outlook Web Application – součástí vektoru útoku 

Výzkumníci ze společnosti Cybereason objevili novou techniku, pomocí které útočníci mohli získat 

permanentní přístup do systémů nejmenované organizace, odkud pak mohli těžit zaměstnanecké 

autentifikační údaje. Útok využíval škodlivý modul v Microsoft Outlook Web Application (OWA). 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=18939 

 

 

7. 10. 2015 

Threat Group 2889 – hackerská skupina 

Výzkumníci ze společnosti Dell's SecureWorks zveřejnili analýzu o aktivitách hackerské skupiny Threat 

Group 2889. Ta využívala nejméně 25 falešných, ale důkladně propracovaných profilů na sociální síti 

LinkedIn, pomocí kterých oslovovala potenciální cíle z oblasti telekomunikací, obranného průmyslu 

a vládních agentur. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/the-fake-linkedin-recruiter-network-hackers-are-using-to-reel-in-

business-users/ 

 

 

7. 10. 2015 

LoopPay – napaden čínskými hackery 

Firma LoopPay, která je malou dceřinou společností jihokorejského giganta Samsung, se podle deníku New 

York Times stala cílem sofistikovaného útoku čínským státem podporované skupiny hackerů. 

Odkazy: http://www.nytimes.com/2015/10/08/technology/chinese-hackers-breached-looppay-a-

contributor-to-samsung-pay.html?_r=2 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/malvertising-campaign-hits-top-spanish-torrent-sites-493914.shtml
http://news.softpedia.com/news/malvertising-campaign-hits-top-spanish-torrent-sites-493914.shtml
http://www.net-security.org/secworld.php?id=18939
http://www.zdnet.com/article/the-fake-linkedin-recruiter-network-hackers-are-using-to-reel-in-business-users/
http://www.zdnet.com/article/the-fake-linkedin-recruiter-network-hackers-are-using-to-reel-in-business-users/
http://www.nytimes.com/2015/10/08/technology/chinese-hackers-breached-looppay-a-contributor-to-samsung-pay.html?_r=2
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7. 10. 2015 

Bitcoinová směnárna – cílem hackerského útoku 

Rusky mluvící muž, který si říká „Alister Maclin“ v e-mailové komunikaci potvrdil, že může narušit 

bitcoinovou síť. Několik dnů zatěžoval uživatele i samotnou síť rozesíláním spamu s takovou intenzitou, 

až byla bitcoinová směnárna donucena upozornit uživatele na omezení svých služeb z důvodu pokračujícího 

útoku. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/i-broke-bitcoin 

 

 

8. 10. 2015 

Emergence Health Network (EHN) – narušení bezpečnosti a únik dat 

Texaská zdravotnická společnost Emergence Health Network (EHN) upozornila přes 11 tisíc svých pacientů 

na bezpečnostní incident, kdy došlo k neautorizovanému přístupu na server, který obsahoval chráněné 

lékařské informace. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/tx-emergence-health-network-notifies-11100-mental-health-

patients-of-possible-phi-breach/ 

 

 

9. 10. 2015 

E-trade – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost E-Trade, která se zabývá finančními službami, upozornila přibližně 31 tisíc zákazníků, že některá 

jejich osobní data mohla být koncem roku 2013 kompromitována v průběhu hackerského útoku. 

Odkazy: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/09/e-trade-notifies-31000-

customers-that-their-contact-info-may-have-been-breached-in-2013-hack/ 

 

 

9. 10. 2015 

Důstojníci armády USA – uniklé adresy bydliště 

Sally-Anne Jones, známá podporovatelka islamistického hnutí ISIS, zveřejnila na svém twitterovém účtu 

pod pseudonymem Umm Hussain Britaniya adresy dvou amerických důstojníků. Zároveň vyzvala osamělé 

teroristy v USA, aby se pokusili zmíněné osoby odstranit. 

Odkazy: http://www.nydailynews.com/news/national/isis-fanatic-leaks-addresses-decorated-u-s-soldiers-

article-1.2391942 

 

 

  

http://motherboard.vice.com/read/i-broke-bitcoin
http://www.databreaches.net/tx-emergence-health-network-notifies-11100-mental-health-patients-of-possible-phi-breach/
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https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/09/e-trade-notifies-31000-customers-that-their-contact-info-may-have-been-breached-in-2013-hack/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/09/e-trade-notifies-31000-customers-that-their-contact-info-may-have-been-breached-in-2013-hack/
http://www.nydailynews.com/news/national/isis-fanatic-leaks-addresses-decorated-u-s-soldiers-article-1.2391942
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9. 10. 2015 

Izraelský veřejný sektor – cílem malwarové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Check Point zveřejnili detaily kampaně zaměřené na izraelský veřejný sektor, 

využívající MWI (Microsoft Word Intruder) exploit kit. Ten měl do počítačů obětí doručit modifikovanou 

verzi malwaru Zeus. 

Odkazy: http://blog.checkpoint.com/2015/10/09/israeli-public-sector-targeted-by-zeus-trojan-hidden-in-a-

word-document/ 

 

 

12. 10. 2015 

America’s Thrift Stores – narušení bezpečnosti a únik dat 

Charitativní organizace America’s Thrift Stores, která působí na jihovýchodě USA, se stala obětí malwarové 

infekce. Podle jejích představitelů byl nejmenovaný software třetí strany infikován malwarem, 

který umožnil únik dat o platebních kartách zákazníků. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/10/credit-card-breach-at-americas-thrift-stores/ 

 

 

13. 10. 2015 

Daily Mail – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila informace o sofistikovaném útoku, který měl podobný 

průběh jak ten na eBay a Yahoo. Nyní se pozornost útočníků zaměřila na více než 156 milionů čtenářů 

britského zpravodajského portálu Daily Mail, kteří byli přesměrováváni na stránky s Angler exploit kitem. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/angler-targets-156-million-uk-daily-mail-readers-in-malvertising-

spree/ 

 

 

13. 10. 2015 

EyeBuyDirect – narušení bezpečnosti 

Neupřesněný počet osob bylo upozorněno na bezpečnostní incident, při kterém došlo k neoprávněnému 

přístupu do databází webových stránek EyeBuyDirect. Zde mohly být kompromitovány osobní informace 

zákazníků včetně údajů z platebních karet. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/eyebuydirect-announces-website-breach-payment-cards-

affected/article/448565/ 

 

 

  

http://blog.checkpoint.com/2015/10/09/israeli-public-sector-targeted-by-zeus-trojan-hidden-in-a-word-document/
http://blog.checkpoint.com/2015/10/09/israeli-public-sector-targeted-by-zeus-trojan-hidden-in-a-word-document/
http://krebsonsecurity.com/2015/10/credit-card-breach-at-americas-thrift-stores/
http://www.zdnet.com/article/angler-targets-156-million-uk-daily-mail-readers-in-malvertising-spree/
http://www.zdnet.com/article/angler-targets-156-million-uk-daily-mail-readers-in-malvertising-spree/
http://www.scmagazine.com/eyebuydirect-announces-website-breach-payment-cards-affected/article/448565/
http://www.scmagazine.com/eyebuydirect-announces-website-breach-payment-cards-affected/article/448565/
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14. 10. 2015 

Nejmenované kasino – cílem hackerského útoku 

Podle dvou bezpečnostních výzkumníků ze společnosti FireEye, se jedno nejmenované kasino stalo obětí 

útoku hackerské skupiny „Fin5“, při kterém byly z platebního systému kasina odcizeny data o 150 tisících 

platebních a kreditních kartách. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/10/14/jackpot_new_hacking_group_steals_150000_credit_ca

rds_from_casino/ 

 

 

15. 10. 2015 

Electronic Arts – narušení bezpečnosti a únik dat 

Přihlašovací údaje včetně hesel a e-mailových účtů přibližně 600 zákazníků známé herní společnosti 

Electronic Arts (EA) bylo zveřejněno na serveru Pastebin. Společnost EA podnikla kroky, které vedly 

k zabezpečení zveřejněných účtů. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/2993909/data-breach/data-dump-suggests-possible-breach-at-

electronic-arts.html 

 

 

16. 10. 2015 

Dow Jones & Co. – cílem hackerského útoku 

Skupina ruských hackerů infiltrovala servery společnosti Dow Jones & Co., která je vlastníkem časopisu Wall 

Street Journal a několika dalších publikací. V průběhu incidentu byly odcizeny důležité informace, které 

se útočníci snažili prodat dřív, než budou zveřejněny. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/russian-hackers-of-dow-jones-said-to-

have-sought-trading-tips 

 

 

16. 10. 2015 

Stálý rozhodčí soud v Haagu – napaden malwarem 

Webové stránky Stálého rozhodčího soudu v Haagu byly napadeny malwarem, který umožňoval sledovat 

všechny uživatele, které stránky navštívili. Vzhledem k tomu, že k incidentu došlo třetí den slyšení ohledně 

mezinárodního sporu mezi Čínou a Filipínami, existuje podezření, že za akcí stojí čínští hackeři. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/china-hacks-international-hague-tribunal-over-south-china-sea-

dispute-495413.shtml 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2015/10/14/jackpot_new_hacking_group_steals_150000_credit_cards_from_casino/
http://www.theregister.co.uk/2015/10/14/jackpot_new_hacking_group_steals_150000_credit_cards_from_casino/
http://www.csoonline.com/article/2993909/data-breach/data-dump-suggests-possible-breach-at-electronic-arts.html
http://www.csoonline.com/article/2993909/data-breach/data-dump-suggests-possible-breach-at-electronic-arts.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/russian-hackers-of-dow-jones-said-to-have-sought-trading-tips
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/russian-hackers-of-dow-jones-said-to-have-sought-trading-tips
http://news.softpedia.com/news/china-hacks-international-hague-tribunal-over-south-china-sea-dispute-495413.shtml
http://news.softpedia.com/news/china-hacks-international-hague-tribunal-over-south-china-sea-dispute-495413.shtml
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16. 10. 2015 

Woods Hole – napaden čínskými hackery 

Oceánografická instituce Woods Hole prohlásila, že se stala terčem sofistikovaného cíleného útoku, údajně 

pocházejícího z Číny. Narušení bezpečnosti, které bylo nyní odhaleno, prý probíhalo už od února 2013. 

Odkazy: http://qz.com/526287/one-of-americas-premier-research-institutions-was-hacked-and-the-signs-

point-to-china/ 

 

 

18. 10. 2015 

E-mail ředitele CIA – cílem hackerského útoku 

Hacker, který si říká CWA, tvrdil, že se mu podařilo získat přístup do e-mailového účtu patřícímu řediteli CIA 

Johnu Brennanovi. Útočník údajně získal citlivé dokumenty a jako důkaz zveřejnil malou tabulku s daty 

bývalých i současných vládních činitelů. 

Odkazy: http://nypost.com/2015/10/18/stoner-high-school-student-says-he-hacked-the-cia/ 

 

 

18. 10. 2015 

Digitální dopravní značení – pozměněný obsah 

Na předměstí amerického Sacramenta došlo k „hacknutí“ dopravní signalizace, která po zásahu neznámým 

hackerem vybízela k pravidelnému požívání omamných a psychotropních látek. 

Odkazy: http://www.thestate.com/news/traffic/article39874323.html 

 

 

19. 10. 2015 

Diskusní fórum PHPfreaks.com – cílem hackerského útoku 

Hacker, který si říká „mr.nsaany“, napadl databázi diskusního fóra phpfreaks.com a zveřejnil celý její obsah 

zahrnující data 173 tisíc uživatelů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/php-freaks-forum-database-hacked/ 

 

 

20. 10. 2015 

Platforma Magento – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci varovali před velkou kampaní zaměřenou na komerční weby postavené 

na platformě Magento. Díky zneužití zranitelnosti platformy docházelo k přesměrování uživatelů na stránky 

s Neutrino exploit kitem. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/10/20/neutrino_exploit_kit_attacks_hit_thousands_of_magen

to_shops/ 

  

http://qz.com/526287/one-of-americas-premier-research-institutions-was-hacked-and-the-signs-point-to-china/
http://qz.com/526287/one-of-americas-premier-research-institutions-was-hacked-and-the-signs-point-to-china/
http://nypost.com/2015/10/18/stoner-high-school-student-says-he-hacked-the-cia/
http://www.thestate.com/news/traffic/article39874323.html
http://www.databreaches.net/php-freaks-forum-database-hacked/
http://www.theregister.co.uk/2015/10/20/neutrino_exploit_kit_attacks_hit_thousands_of_magento_shops/
http://www.theregister.co.uk/2015/10/20/neutrino_exploit_kit_attacks_hit_thousands_of_magento_shops/
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21. 10. 2015 

Jižní Korea – napadena severokorejskými hackery 

Zpravodajská služba Jižní Koreje zveřejnila informace o odcizení dat z počítačů členů zákonodárného sboru, 

ke kterému mělo dojít po útoku severokorejských hackerů na tzv. Blue House, jihokorejskou výkonnou 

kancelář. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/north-korean-hackers-breach-south-koreas-executive-office-

servers/article/448582/ 

 

 

21. 10. 2015 

Německé portály eBay a další – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes identifikovala rozsáhlou malvertisingovou kampaň, která cílila 

na zákazníky populárních německých internetových portálů ebay.de, t-online.de a několika dalších. Škodlivá 

reklama přesměrovávala zákazníky na stránky obsahující exploit kity Angler a Neutrino. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/10/kampagnen-malvertising-campaign-goes-

after-german-users/ 

 

 

22. 10. 2015 

TalkTalk – cílem hackerského útoku 

Britská společnost TalkTalk, která poskytuje telefonní a širokopásmové připojení, varovala téměř 4 miliony 

svých zákazníků, že útočníci mohli získat jejich osobní a přihlašovací údaje, včetně informací o bankovních 

účtech a kreditních kartách. Policie později v souvislosti s útokem zajistila 4 podezřelé osoby. 

Odkazy: http://www.cnet.com/news/isp-talktalk-hit-by-significant-and-sustained-cyberattack-in-uk/ 

 

 

22. 10. 2015 

Vyšetřování havárie letu MH17 – cílem hackerské skupiny 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila informace o tom, že stejná hackerská skupina, která stála 

za operací Pawn Storm, cílila i na mezinárodní vyšetřovací tým zabývající se havárií letu MH17. 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-targets-mh17-

investigation-team/ 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/north-korean-hackers-breach-south-koreas-executive-office-servers/article/448582/
http://www.scmagazine.com/north-korean-hackers-breach-south-koreas-executive-office-servers/article/448582/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/10/kampagnen-malvertising-campaign-goes-after-german-users/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/10/kampagnen-malvertising-campaign-goes-after-german-users/
http://www.cnet.com/news/isp-talktalk-hit-by-significant-and-sustained-cyberattack-in-uk/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-targets-mh17-investigation-team/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-targets-mh17-investigation-team/
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23. 10. 2015 

Laptop vedoucího  oddělení německého spolkového kancléře – napaden malwarem Regin 

Německé úřady vyšetřovaly, zda vedoucí oddělení německého spolkového kancléře měl svůj pracovní 

laptop infikován vysoce sofistikovaným cizím státem podporovaným malwarem Regin. Ten byl spojován 

s APT skupinou Equation Group. 

Odkazy: http://arstechnica.com/tech-policy/2015/10/top-german-official-infected-by-highly-advanced-spy-

trojan-with-nsa-ties/ 

 

 

23. 10. 2015 

Xero – narušení bezpečnosti a únik dat 

Účetní společnost Xero, která se zaměřuje na poskytování svých služeb v cloudových řešeních, oznámila 

svým zákazníkům, aby si změnili svá hesla. Stalo se tak na základě zjištění, že došlo ke kompromitaci účtů 

„malého počtu“ uživatelů. 

Odkazy: https://grahamcluley.com/2015/10/online-accounting-software-xero-tells-users-reset-passwords-

accounts-breached/ 

 

 

23. 10. 2015 

Policie v Essexu – odcizený twitterový účet 

Představitelé Police v Essexu se na svém twitteru omluvili za závadný obsah, který se před tím objevil 

v jednom z jejich příspěvků na zmiňované sociální síti. V té době totiž nebyl twitterový účet pod jejich 

kontrolou. 

Odkazy: http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/23/essex-police-apologise-after-hackers-hijack-

twitter-account 

 

 

23. 10. 2015 

CAT Telecom Plc – cílem hackerského útoku 

Ve jménu operace #OpSingleGateway se podařilo hacktivistickému hnutí Anonymous znefunkčnit webové 

stránky společnosti CAT Telecom Plc, a zveřejnit některá odcizená data. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-targets-thai-govt-telecom-firm/ 

 

 

  

http://arstechnica.com/tech-policy/2015/10/top-german-official-infected-by-highly-advanced-spy-trojan-with-nsa-ties/
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/10/top-german-official-infected-by-highly-advanced-spy-trojan-with-nsa-ties/
https://grahamcluley.com/2015/10/online-accounting-software-xero-tells-users-reset-passwords-accounts-breached/
https://grahamcluley.com/2015/10/online-accounting-software-xero-tells-users-reset-passwords-accounts-breached/
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/23/essex-police-apologise-after-hackers-hijack-twitter-account
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/23/essex-police-apologise-after-hackers-hijack-twitter-account
https://www.hackread.com/anonymous-targets-thai-govt-telecom-firm/
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26. 10. 2015 

Wichita – cílem hackerského útoku 

Kansaský systém veřejných škol Wichita vyšetřuje možný pokus o hackerský útok na jednu z jeho 

počítačových sítí, ke kterému mělo dojít 23. října 2016. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/wichita-schools-investigates-possible-cyber-attack/article/449481/ 

 

 

27. 10. 2015 

000Webhost.com – narušení bezpečnosti a masivní únik dat 

Více než 13 milionů hesel a přihlašovacích údajů pravděpodobně uniklo z databází litevské free-web 

hostingová společnosti 000Webhost.com. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/10/28/000webhost-database-leak/ 

 

 

28. 10. 2015 

British Gas – únik dat z databází třetí strany 

Společnost British Gas kontaktovala přibližně 2200 svých zákazníků a varovala je, že jejich e-mailové adresy 

a přihlašovací hesla byly nabízeny on-line. Společnost tvrdí, že uniklé informace nepocházely z jejích 

vlastních databází, ale ze zdroje třetí strany. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/technology-34663210 

 

 

29. 10. 2015 

Optimal Payments Plc – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Optimal Payments Plc, která se zabývá mobilními platbami, vyšetřuje bezpečnostní incident 

na základě obvinění, že osobní údaje některých jejích zákazníků byla kompromitována a nabízena na dark 

webu. 

Odkazy: http://uk.reuters.com/article/2015/10/29/us-optimal-payments-cybercrime-

idUKKCN0SN0OR20151029 

 

 

29. 10. 2015 

Obchodní řetězec Yellowfront Grocery – napaden POS malwarem 

Majitel obchodního řetězce Yellowfront Grocery z amerického Maine potvrdil, že jejich systémy byly 

napadeny POS malwarem a některá data z platebních karet jeho zákazníků byla kompromitována. Není však 

jisté, zda byly odcizeny i některé další informace. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/yellowfront-grocery-notified-customers-via-facebook-of-pos-

breach/article/450345/  

http://www.scmagazine.com/wichita-schools-investigates-possible-cyber-attack/article/449481/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/10/28/000webhost-database-leak/
http://www.bbc.com/news/technology-34663210
http://uk.reuters.com/article/2015/10/29/us-optimal-payments-cybercrime-idUKKCN0SN0OR20151029
http://uk.reuters.com/article/2015/10/29/us-optimal-payments-cybercrime-idUKKCN0SN0OR20151029
http://www.scmagazine.com/yellowfront-grocery-notified-customers-via-facebook-of-pos-breach/article/450345/
http://www.scmagazine.com/yellowfront-grocery-notified-customers-via-facebook-of-pos-breach/article/450345/
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30. 10. 2015 

First national bank of Omaha – únik dat z databází třetí strany 

První národní banka v americkém státě Omaha byla nucena vydat nové debetní karty pro své zákazníky v 

sedmi státech USA po bezpečnostním incidentu, při kterém došlo k velkému úniku dat z databází jedné 

neupřesněné národní společnosti. 

Odkazy: http://www.fox32chicago.com/news/national/40838999-story 

 

 

31. 10. 2015 

Pagefair – distribuce malware 

Neznámí hackeři po úspěšném spear-phishingovém útoku na analytickou službu Pagefair, distribuovali skrze 

kompromitované webové stránky škodlivý malware. Služba Pagefair pro své zákazníky odhaduje ztrátu 

příjmů v důsledku instalace aplikací typu Ad-block. 

Odkazy: http://blog.pagefair.com/2015/halloween-security-breach/ 

 

 

  

http://www.fox32chicago.com/news/national/40838999-story
http://blog.pagefair.com/2015/halloween-security-breach/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky Municipal Services Program Khyber Pakhtunkhwa  (mspkp.gov.pk) 

Hacktivistická skupina „Hell Shield Hackers“  

http://www.dnaindia.com/india/report-indo-pak-cyber-war-indian-hackers-deface-pakistani-website-

2131410 

 

Dvě webové stránky brazilské výkumné a vývojové instituce  (intranet.on.br, euler.on.br) 

Brazilští hacktivisté „sup3rm4n“ a „j0shua3w“  

https://www.hackread.com/brazilian-hackers-question-corruption-nsa-snooping/ 

 

Webové stránky Radio Tel Aviv  (102fm.co.il) 

Hacktivistická skupina „Anoncoders“  

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4707155,00.html 

 

Webové stránky brooklynského erotického magazínu  (adult-mag.com) 

Islamistický hacktivista „Abdellah Elmaghribi“  

http://gawker.com/islamist-terrorists-hack-pretentious-brooklyn-sex-zine-1736775518 

 

Oficiální webové stránky pasového úřadu v indické Kalkatě  (passportofficekolkata.in) 

Hacktivistická skupina „Team Pak Cyber Experts“  

https://www.incpak.com/world/official-website-of-passport-office-kolkata-hacked-by-pakistani-hackers/ 

 

Oficiální webové stránky egyptského prezidenta  (presidency.gov.eg) 

Hacktivistická skupina „Anonymous R4BIA TEAM“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-egyptian-presidency-website/ 

 

Webové stránky indické Filmové federace  (filmfed.org) 

Hacktivistická skupina „Fallaga Team“  

http://www.nyoooz.com/hyderabad/240398/tunisian-muslim-groups-hacks-film-federation-of-india-

website-to-protest-killing-of-muslims-in-myanmar 

 

Řada libanonských vládních webových stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „@AnonLeb2015“  

https://twitter.com/AnonLeb2015/status/658410544043589632 

 

Řada webových stránek studentských kolejí v indické Kalkatě  (-) 

Pákistánský hacktivista „Virushacker“  

http://www.dnaindia.com/india/report-websites-of-several-kolkata-colleges-hacked-2140527 

 

  

http://www.dnaindia.com/india/report-indo-pak-cyber-war-indian-hackers-deface-pakistani-website-2131410
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https://www.incpak.com/world/official-website-of-passport-office-kolkata-hacked-by-pakistani-hackers/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-egyptian-presidency-website/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky dvou japonských letišť  (narita-airport.jp, centrair.jp) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/op-killingbay-anonymous-attacks-japanese-airports/ 

 

Webové stránky belgických vládních institucí  (parlbruparl.irisnet.be, premier.be, ibz.fgov.be) 

Hacktivista „Anonymous Belgium“  

https://www.hackread.com/anonymous-targetes-belgian-govt-websites/ 

 

Webové stránky podporující rasovou nesnášenlivost  (albayanislamac.com, atd..) 

Hacktivista „sgtbilko420“  

http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-10/22/anonymous-hacker-takedown-racist-websites 

 

https://www.hackread.com/op-killingbay-anonymous-attacks-japanese-airports/
https://www.hackread.com/anonymous-targetes-belgian-govt-websites/
http://albayanislamac.com/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-10/22/anonymous-hacker-takedown-racist-websites

