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ČR 

5. 5. 2015 

Velká část českých stránek na WordPressu má vážné bezpečnostní chyby 

Na českém webu funguje podle průzkumu společnosti Lynt asi 65 tisíc stránek, které běží na open-source 

systému WordPress. Vladimír Smitka na serveru Lupa shrnuje výsledky tohoto průzkumu, který poukazuje 

na to, že velká část českých WordPress webů je neaktualizovaná a obsahuje závažné bezpečnostní chyby. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/velka-cast-ceskych-stranek-na-wordpressu-ma-vazne-bezpecnostni-

chyby/ 

 

 

7. 5. 2015 

HSBC Bank Londýn – scam 

Server Hoax upozorňuje na nový výskyt scamové zprávy, která cílí na české uživatele internetu.  

V  příloze e-mailu se nachází png soubor obsahující oznámení o údajném zpoždění platby z londýnské banky 

HSBC spolu s žádostí, aby adresát kontaktoval zástupce banky. Text je pravděpodobně strojově přeložen 

do českého jazyka, protože obsahuje velké množství chyb. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/scam419/oficialni-oznameni-o-vasi-platby-od-hsbc-bank-londyni-platby-od-

hsbc-bank-londyn/ 

 

 

13. 5. 2015 

Falešný administrátor e-mailové schránky – phishingová zpráva 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ varuje před novým typem podvodných zpráv, ve kterých se podvodníci 

vydávají za administrátory e-mailové schránky. Podvodníci se snaží přesvědčit adresáty o tom, že se jim 

někdo snažil vloupat do jejich e-mailů. Ve skutečnosti jim jde však o to, aby sami získali přístup ke schránce 

oběti. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-

schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html 

 

 

14. 5. 2015 

Varování před DDoS útokem – vydírání 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ upozorňuje na novou vlnu útoků, které cílí především na firmy. 

Před případným útokem útočníci varují formou vyděračské e-mailové zprávy. V té příjemce upozorní, 

že na jeho servery, případně služby, bude proveden DDoS útok, pokud nezaplatí výkupné v bitcoinech. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-

schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html  

http://www.lupa.cz/clanky/velka-cast-ceskych-stranek-na-wordpressu-ma-vazne-bezpecnostni-chyby/
http://www.lupa.cz/clanky/velka-cast-ceskych-stranek-na-wordpressu-ma-vazne-bezpecnostni-chyby/
http://www.hoax.cz/scam419/oficialni-oznameni-o-vasi-platby-od-hsbc-bank-londyni-platby-od-hsbc-bank-londyn/
http://www.hoax.cz/scam419/oficialni-oznameni-o-vasi-platby-od-hsbc-bank-londyni-platby-od-hsbc-bank-londyn/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/369439-nekdo-se-chtel-vloupat-do-vasi-schranky-zkouseji-podvodnici-novy-trik.html
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Svět 

2. 5. 2015 

EllisLab – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo získat administrátorský (root) přístup k serveru patřící společnosti 

EllisLab, která je vývojářem Systému pro správu obsahu (CMS). Incident byl objeven poskytovatelem 

webového hostingu, což vedlo k okamžitému vypnutí vzdáleného přístupu na server. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/EllisLab-Server-Breached-Hackers-Use-Super-Admin-Password-

479936.shtml 

 

 

4. 5. 2015 

Ukrajinské instituce – obětí špionážní kampaně 

V rámci operace Armageddon se staly ukrajinské vládní, policejní a armádní instituce obětí kyberšpionážní 

kampaně, jejímž cílem bylo sbírat aktuální informace o snahách a plánech Ukrajiny. Útočníci využívali cílené 

phishingové útoky a sociální inženýrství. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/russian-spies-target-ukraine/ 

 

 

4. 5. 2015 

Světová obchodní organizace (WTO) – narušení bezpečnosti a únik dat 

Hacktivistické skupině Anonymous se podařilo pomocí SQL Injection nabourat stránky Světové obchodní 

organizace a odcizit databázi obsahující osobní údaje tisíců jejích členů z celého světa. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-world-trade-org-hacked-data-leak/ 

 

 

4. 5. 2015 

Dopravní informační tabule – pozměnění obsahu 

Poblíž kampusu univerzity v americké Montaně došlo k incidentu, kdy neznámý pachatel pozměnil text 

na dopravní informační tabuli. Původní neupřesněnou dopravní informaci zaměnil za nápis vybízející 

ke kouření marihuany. V důsledku tohoto incidentu došlo na terminálu zařízení ke změně hesla. 

Odkazy: http://www.thecannabist.co/2015/03/04/smoke-weed-everyday-montana-sign/31104/ 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/EllisLab-Server-Breached-Hackers-Use-Super-Admin-Password-479936.shtml
http://news.softpedia.com/news/EllisLab-Server-Breached-Hackers-Use-Super-Admin-Password-479936.shtml
http://www.infosecurity-magazine.com/news/russian-spies-target-ukraine/
https://www.hackread.com/anonymous-world-trade-org-hacked-data-leak/
http://www.thecannabist.co/2015/03/04/smoke-weed-everyday-montana-sign/31104/
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5. 5. 2015 

Retail Capital – narušení bezpečnosti 

Osobní data 741 zákazníků obsahující jména, adresy, čísla sociálního zabezpečení, řidičských průkazů 

a bankovních účtů byla kompromitována. K incidentu došlo při neautorizovaném průniku do elektronické 

pošty obchodního manažera finanční instituce Retail Capital. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/retail-capital-notifies-hundreds-following-security-

incident/article/413042/ 

 

 

5. 5. 2015 

Služba UBER – narušení bezpečnosti 

Někteří zákazníci služby UBER v USA si stěžovali, že někdo bez jejich vědomí získal přístup k jejich účtům 

a mohl tak provádět rezervace a platby za spolujízdu. Společnost UBER při vyšetřování případů nenalezla 

žádné důkazy naznačující, že by služba byla skutečně kompromitována. 

Odkazy: https://www.hackread.com/uber-usa-customers-hacked/ 

 

 

6. 5. 2015 

Policejní oddělení v Baltimoru – narušení bezpečnosti 

Hacktivistické hnutí Anonymous v rámci operace #OpBaltimore odcizilo e-maily a hesla z databáze 

policejního oddělení v Baltimoru (BPD). 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-leaks-baltimore-police-data/ 

 

 

6. 5. 2015 

Hotel a kasino Hard Rock Las Vegas – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo nabourat systém platebních a debetních karet maloobchodních prodejen 

v areálu Hotelu a kasina Hard Rock v Las Vegas. Útok podle zjištěných informací neovlivnil platební systém 

samotného hotelu ani kasina, ale pouze některých maloobchodních prodejců. 

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/hard-rocks-las-vegas-hotel-casino-hit-by-hackers-11768.html 

 

 

6. 5. 2015 

Firekeepers Casino Hotel – narušení bezpečnosti 

Firekeepers Casino Hotel se nachází v procesu vyšetřování bezpečnostního incidentu, který se týká jejich 

platebních terminálů. Ve spolupráci s nezávislými soudními znalci z oblasti IT se snaží vypátrat rozsah 

možných škod a v reakci na incident provedli instalaci nových platebních terminálů. 

Odkazy: http://firekeeperscasino.com/data-sec  

http://www.scmagazine.com/retail-capital-notifies-hundreds-following-security-incident/article/413042/
http://www.scmagazine.com/retail-capital-notifies-hundreds-following-security-incident/article/413042/
https://www.hackread.com/uber-usa-customers-hacked/
https://www.hackread.com/anonymous-leaks-baltimore-police-data/
http://www.hotforsecurity.com/blog/hard-rocks-las-vegas-hotel-casino-hit-by-hackers-11768.html
http://firekeeperscasino.com/data-sec
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7. 5. 2015 

Reklamní společnost Mad Ads Media – nebezpečné přesměrování 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zjistila, že jedna z reklam, kterou poskytovala reklamní společnost 

Mad Ads Media z New Jersey, přesměrovávala návštěvníky stránek s anime a manga obsahem na webové 

stránky hostující nebezpečný Nuclear exploit kit. 

Odkazy: http://www.pcworld.com/article/2920452/hacked-advertising-platform-sent-users-to-the-nuclear-

exploit-kit.html 

 

 

9. 5. 2015 

Americká společnost Afognak Native Corp – obětí podvodné zprávy 

Pracovník společnosti obdržel podvržený e-mail obsahující informace o peněžní transakci, následně byl 

telefonicky kontaktován osobou zasílající e-mail, která požadovala po pracovníkovi provedení urgentního 

převodu 3,8 milionů dolarů na účet v Hongkongu. Jelikož pracovník věřil, že obdržel informace od osoby, 

která je pro tuto žádost oprávněná, provedl převod peněz.  

Odkazy: https://www.hackread.com/us-company-money-stolen-cyberattack/ 

 

 

9. 5. 2015 

InterContinental Hotel Group – narušení bezpečnosti 

Podle nepotvrzených informací byl platební systém společnosti InterContinental Hotel Group od 13. října 

2014 do 11. února 2015 infikován nebezpečným malwarem, který byl součástí e-mailové přílohy. 

V důsledku incidentu došlo také ke kompromitaci jmen, adres a údajů z platebních karet 613 zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/US-Secret-Service-Alerts-InterContinental-Hotel-Group-of-Data-

Breach-480663.shtml 

 

 

11. 5. 2015 

Úřad vlády na Tchaj-wanu – obětí podvodných zpráv 

Pracovníci úřadu vlády na Tchaj-wanu obdrželi podvodné e-maily, jejichž přílohy obsahovaly malware typu 

backdoor umožňující vzdáleně získávat a zasílat informace z nakažených počítačů. Podle nepotvrzených 

informací mohly být e-maily součástí větší kyberšpionážní operace. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Spear-Phishing-Campaign-Targets-Government-Office-in-Taiwan-

480762.shtml 

 

 

  

http://www.pcworld.com/article/2920452/hacked-advertising-platform-sent-users-to-the-nuclear-exploit-kit.html
http://www.pcworld.com/article/2920452/hacked-advertising-platform-sent-users-to-the-nuclear-exploit-kit.html
https://www.hackread.com/us-company-money-stolen-cyberattack/
http://news.softpedia.com/news/US-Secret-Service-Alerts-InterContinental-Hotel-Group-of-Data-Breach-480663.shtml
http://news.softpedia.com/news/US-Secret-Service-Alerts-InterContinental-Hotel-Group-of-Data-Breach-480663.shtml
http://news.softpedia.com/news/Spear-Phishing-Campaign-Targets-Government-Office-in-Taiwan-480762.shtml
http://news.softpedia.com/news/Spear-Phishing-Campaign-Targets-Government-Office-in-Taiwan-480762.shtml
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13. 5. 2015 

Minnesota Comprehensive Assessment (MCA) – narušení bezpečnosti 

Podruhé za poslední dva měsíce bylo pozastaveno psychologické testování osob z důvodu podezření 

na další sofistikovaný pokus o hackerský útok na systémy MCA. Vzhledem k citlivé povaze a důležitosti 

výsledků se bude v testování pokračovat až po vyšetření incidentu. 

Odkazy: http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/13/minnesota-school-testing-interrupted-by-

possible-h/ 

 

 

13. 5. 2015 

APT28 – špionážní kampaň 

Bezpečnostní společnost Root9B odhalila připravovanou kyberšpionážní kampaň zaměřenou na finanční 

instituce. Skupina hackerů označená jako APT28, která za celou kampaní stojí, je pravděpodobně z Ruska. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Russian-Hackers-Caught-Preparing-Large-Attack-Against-

Financial-Institutions-481063.shtml 

 

 

14. 5. 2015 

Portál Microsoft TechNet – zneužit v kyberšpionážní kampani 

Čínská skupina hackerů ze skupiny APT DeputyDog (APT17) využívala Microsoft TechNet Portál pro ukrytí IP 

adres řídících serverů. Tyto IP řetězce byly ukryty v různých částech portálu v zašifrované formě a byly tak 

volně dostupné malware, který je dešifroval a následně navázal komunikaci s řídícím serverem. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Microsoft-s-TechNet-Portal-Hosts-IP-Addresses-for-Chinese-

Malware-C-C-481193.shtml 

 

 

14. 5. 2015 

Operace Tropic Trooper – kyberšpionážní kampaň 

Podle společnosti Trend Micro se neznámí hackeři pokoušeli nejméně 3 roky využívat zranitelností 

ve Windows, různých malwarů a základní steganografie, s cílem získat přístup ke státnímu a průmyslovému 

tajemství v Tchaj-wanu a na Filipínách. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/operation-tropic-trooper-hits-targets-taiwan-philippines-trend-

micro 

 

 

  

http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/13/minnesota-school-testing-interrupted-by-possible-h/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/13/minnesota-school-testing-interrupted-by-possible-h/
http://news.softpedia.com/news/Russian-Hackers-Caught-Preparing-Large-Attack-Against-Financial-Institutions-481063.shtml
http://news.softpedia.com/news/Russian-Hackers-Caught-Preparing-Large-Attack-Against-Financial-Institutions-481063.shtml
http://news.softpedia.com/news/Microsoft-s-TechNet-Portal-Hosts-IP-Addresses-for-Chinese-Malware-C-C-481193.shtml
http://news.softpedia.com/news/Microsoft-s-TechNet-Portal-Hosts-IP-Addresses-for-Chinese-Malware-C-C-481193.shtml
http://www.securityweek.com/operation-tropic-trooper-hits-targets-taiwan-philippines-trend-micro
http://www.securityweek.com/operation-tropic-trooper-hits-targets-taiwan-philippines-trend-micro
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14. 5. 2015 

Státy v oblasti Jihočínského moře – obětí kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnili informace o 5 let probíhající 

kyberšpionážní kampani čínské APT skupiny Naikon. Ta se v uvedeném období snažila infiltrovat národní 

organizace v oblasti Jihočínského moře. 

Odkazy: http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Targeted-Cyber-Attacks-to-Infiltrate-Nations-

around-the-South-China-Sea 

 

 

15. 5. 2015 

Digitální reklamní billboard – pozměnění obsahu 

Neznámým hackerům se podařilo převzít kontrolu nad digitálním billboardem v centru Atlanty. 

Reklamní obsah zaměnili za šokující pornografickou fotografii ze serveru Goatse. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/someone-hacked-a-billboard-in-atlanta-to-display-goatse 

 

 

15. 5. 2015 

Washington Post – přesměrování webových stránek 

Oficiální mobilní internetové stránky amerického deníku Washington Post byly napadeny útočníky ze syrské 

hacktivistické skupiny „Syrian Electronic Army“. Následně hackeři přesměrovávali návštěvníky stránek 

deníku na vlastní web.  

Odkazy: https://www.hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-washington-post/ 

 

 

18. 5. 2015 

Bundestag – narušení bezpečnosti 

Úředníci Bundestagu, dolní komory německého parlamentu, potvrdili, že jejich IT systémy byly napadeny 

neznámými hackery.  

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2015/05/hackers-try-to-attack-german-parliament.html 

 

 

19. 5. 2015 

Expo Milan 2015 – narušení bezpečnosti 

Útočníkům z hacktivistické skupiny Anonymous Italy odcizil přibližně 1 TB dat. Ta obsahovala informace 

a nezašifrovaná hesla návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenky na Expo 2015 v Miláně.   

Odkazy: http://www.exhibitionworld.co.uk/newsdetails/3955/hackers-target-milan-expo-2015-supplier 

 

  

http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Targeted-Cyber-Attacks-to-Infiltrate-Nations-around-the-South-China-Sea
http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Targeted-Cyber-Attacks-to-Infiltrate-Nations-around-the-South-China-Sea
http://motherboard.vice.com/read/someone-hacked-a-billboard-in-atlanta-to-display-goatse
https://www.hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-washington-post/
http://www.ehackingnews.com/2015/05/hackers-try-to-attack-german-parliament.html
http://www.exhibitionworld.co.uk/newsdetails/3955/hackers-target-milan-expo-2015-supplier
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20. 5. 2015 

Společnost eNom a The Federal Reserve Bank of St.Louis – cílem DNS útoku 

Generální ředitel společnosti eNom, která je velkým registrátorem domén, informoval své zákazníky 

o sofistikovaném hackerském útoku. V jeho průběhu došlo u čtyř domén k DNS hijackingu. Jednou z nich 

byla banka v St. Louis, jejíž zákazníci byli přesměrováváni na podvržené webové stránky. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/2925177/disaster-recovery/enom-discloses-dns-attack-to-

customers.html 

 

 

20. 5. 2015 

Zdravotní pojišťovna CareFirst – narušení bezpečnosti a masivní únik dat 

Společnost CareFirst, která je velkým poskytovatelem zdravotního pojištění na východním pobřeží USA, 

oznámila, že neznámí hackeři porušili její počítačové systémy a získali přístup k citlivým a osobním 

informacím více než 1,1 milionu zákazníků. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/2015/05/20/us-carefirst-cyberattack-idUSKBN0O52IF20150520 

 

 

23. 5. 2015 

Seznamka Adult Friend Finder – narušení bezpečnosti a masivní únik dat 

Webová seznamka Adult Friend Finder se stala obětí neznámých hackerů, kterým se podařilo odcizit citlivá 

data více než 4 milionů uživatelů, jako např. e-mailové a IP adresy, data narození, uživatelská jména 

a další intimní informace. 

Odkazy: https://www.hackread.com/adult-friend-finder-hacked/ 

 

 

24. 5. 2015 

Breetec – narušení bezpečnosti a odcizení finančních prostředků 

Belgická železářská společnost Breetec a další podobné firmy se staly terčem hackerského útoku, který cílil 

na jejich platební systém „Isabel“. Malware, který útočníci šířili pomocí zavirovaných příloh v e-mailech, 

přednastavoval finanční transakce v platebním systému. Napadená společnost tak přišla o 80 tisíc eur. 

Odkazy: http://cyberwarzone.com/hackers-steal-80000-euro-from-belgium-metal-company/ 

 

 

  

http://www.csoonline.com/article/2925177/disaster-recovery/enom-discloses-dns-attack-to-customers.html
http://www.csoonline.com/article/2925177/disaster-recovery/enom-discloses-dns-attack-to-customers.html
http://www.reuters.com/article/2015/05/20/us-carefirst-cyberattack-idUSKBN0O52IF20150520
https://www.hackread.com/adult-friend-finder-hacked/
http://cyberwarzone.com/hackers-steal-80000-euro-from-belgium-metal-company/
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25. 5. 2015 

Hex-Rays – narušení bezpečnosti 

Společnost Hex-Rays, která vyvíjí populární interaktivní disassembler (IDA), oznámila, že došlo k narušení 

bezpečnosti na jednom z jejích serverů. Hackeři údajně získali přístup k souborům s licenčními klíči, 

které kromě názvů produktů obsahují i jména a e-mailové adresy zákazníků. Dále je možné, že se útočníci 

dostali i k diskusnímu fóru na webových stránkách společnosti. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/ida-developer-hex-rays-falls-victim-targeted-attack 

 

 

25. 5. 2015 

Bitcoinová burza BitFinex – narušení bezpečnosti 

Podle nepotvrzených informací se neznámým útočníkům podařilo nabourat systém burzy BitFinex a odcizit 

přibližně 0,5 % všech vkladů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/bitcoin-exchange-bitfinex-hot-wallet-hacked/ 

 

 

26. 5. 2015 

Internal Revenue Systém (IRS) – narušení bezpečnosti a únik dat 

Instituce IRS oznámila, že její počítačové systémy byly napadeny neznámými hackery, kteří z jejich databází 

odcizili privátní data. Kompromitovány tak byly adresy, čísla sociálního zabezpečení, data narození 

a další informace z evidence více než 100 tisíc daňových poplatníků z USA. 

Odkazy: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3098182/IRS-says-thieves-stole-tax-info-100-000.html 

 

 

27. 5. 2015 

Beacon Health System – narušení bezpečnosti 

Zdravotní organizace Beacon Health System oznámila, že osobní a citlivé údaje jejich zákazníků mohly být 

kompromitovány. Pro neoprávněný přístup do e-mailové korespondence společnosti využili neznámí 

útočníci phishingového útoku. 

Odkazy: http://www.govtech.com/data/Unauthorized-Individuals-Hack-Gain-Access-to-Beacon-Health-

System.html 

 

 

  

http://www.securityweek.com/ida-developer-hex-rays-falls-victim-targeted-attack
https://www.hackread.com/bitcoin-exchange-bitfinex-hot-wallet-hacked/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3098182/IRS-says-thieves-stole-tax-info-100-000.html
http://www.govtech.com/data/Unauthorized-Individuals-Hack-Gain-Access-to-Beacon-Health-System.html
http://www.govtech.com/data/Unauthorized-Individuals-Hack-Gain-Access-to-Beacon-Health-System.html
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28. 5. 2015 

Aukční webové stránky Copart – narušení bezpečnosti a únik dat 

Texaská společnost Copart, která poskytuje on-line aukce a přeprodeje vozidel, zjistila, že neoprávněná 

osoba získala přístup k jejím počítačovým systémům a citlivým informacím o klientech. 

Odkazy: http://www.hackbusters.com/news/stories/331224-copart-com-hacked-requests-all-members-to-

change-passwords 

 

 

28. 5. 2015 

Japonský národní penzijní systém – narušení bezpečnosti a únik dat 

Organizace, která je zodpovědná za japonský národní penzijní systém, potvrdila neautorizovaný průnik 

do jejích sítí. Při cíleném útoku došlo ke kompromitaci přibližně 1,25 milionu osobních záznamů. 

Odkazy: http://seelysecurity.com/2015/06/japanese-pension-system-hack-affects-1-25-million/ 

 

 

30. 5. 2015 

Bankovní účet obchodníka v Mahwah – odcizení finančních prostředků 

Neznámí hackeři odcizili 240 tisíc dolarů z bankovního účtu místního obchodníka v Mahwah. 

Podle vyšetřovatelů útočníci podnikatele sledovali, dokud nezískali dostatek jeho osobních informací. 

Dále se jim podařilo unést jeho telefonní číslo, které zneužili při telefonické verifikaci finanční transakce. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2015/06/hackers-steal-24k-from-mahwah.html 

 

 

30. 5. 2015 

Čínské námořní a výzkumné instituce – obětí malwarové kampaně 

Čínská bezpečnostní společnost Qihoo 360’s SkyEye Labs vydala tiskovou zprávu, ve které informuje o 

organizaci OceanLotus podporované cizím státem. Jejím cílem bylo od dubna 2012 provádět různé on-line 

útoky na čínské výzkumné instituce, námořní agentury a konstrukční kanceláře s cílem ukrást vládní 

informace. 

Odkazy: http://www.thesafemac.com/oceanlotus-malware-attacks-china/ 

  

http://www.hackbusters.com/news/stories/331224-copart-com-hacked-requests-all-members-to-change-passwords
http://www.hackbusters.com/news/stories/331224-copart-com-hacked-requests-all-members-to-change-passwords
http://www.ehackingnews.com/2015/06/hackers-steal-24k-from-mahwah.html
http://www.thesafemac.com/oceanlotus-malware-attacks-china/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Malajsijské webové stránky společnosti „Red Bull“  (redbull.com.my) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/pro-palestinian-hackers-red-bull-malaysia-website/ 

 

Vládní webové stránky ostrova Guam  (-) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.secureworldexpo.com/anonghost-hacking-group-hits-govguam-websites 

 

Webové stránky Ministerstva obrany Íránu  (gozinesh.mod.ir) 

Saudský hacktivista „RXR HaCker“  

https://www.hackread.com/saudi-hackers-iran-defense-ministry-website/ 

 

Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí Saudské Arábie  (services.mofa.gov.sa) 

Hacktivistická skupina „Yemen Cyber Army“  

http://securityaffairs.co/wordpress/37132/hacking/yemen-cyber-army-saudi-gov.html 

 

Webové stránky prezidenta Keni  (president.go.ke) 

Indonéská hacktivistická skupina „Gantengers Crew“  

https://www.hackread.com/kenya-president-website-hacked-indonesia-crew/ 

 

Webové stránky veletrhu Expo 2015 v Miláně  (padiglioneitaliaexpo2015.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Italy“  

http://securityaffairs.co/wordpress/36907/cyber-crime/expo-2015-anonymous-attacks.html 

 

Webové stránky kanceláře šerifa Wayne County  (sheriff.co.waine.in.us) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/wayne-county-sheriffs-dept-website-defaced/ 

 

Webové stránky uzbecké ambasády v Kuvajtu  (uzbekembassy.gov.kw) 

Syrský hacktivista „Dr.SHA6H“  

https://www.hackread.com/anti-assad-hacker-hacks-uzbek-embassy/ 

 

Webové stránky thajského senátu a ministerstva zdravotnictví  (thai.senate.gov.th) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-breaches-thailand-senate-website/ 

 

Webové stránky nacistického tábora v Mauthausenu  (mauthausen-memodial.at) 

Neznámý útočník 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Deface-Nazi-Camp-Memorial-Website-Before-Commemoration-

Day-480789.shtml 

  

https://www.hackread.com/pro-palestinian-hackers-red-bull-malaysia-website/
https://www.secureworldexpo.com/anonghost-hacking-group-hits-govguam-websites
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http://securityaffairs.co/wordpress/37132/hacking/yemen-cyber-army-saudi-gov.html
https://www.hackread.com/kenya-president-website-hacked-indonesia-crew/
http://securityaffairs.co/wordpress/36907/cyber-crime/expo-2015-anonymous-attacks.html
https://www.hackread.com/wayne-county-sheriffs-dept-website-defaced/
https://www.hackread.com/anti-assad-hacker-hacks-uzbek-embassy/
https://www.hackread.com/anonymous-breaches-thailand-senate-website/
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Webové stránky brazilského zápasníka MMA  (vitorbelfort.com) 

Hacktivistická skupina „Protowave“  

https://www.hackread.com/brazilian-mma-ufc-fighter-vitor-belforts-website-hacked/ 

 

Webové stránky zdravotní organizace Westchester Health  (westchesterhealth.com) 

Hacktivistická skupina „Moroccan Revolution Team“  

http://pix11.com/2015/05/22/isis-hackers-take-over-local-healthcare-website-company-tries-to-assure-

patients-their-info-is-safe/ 

 

Webové stránky Republikánské strany v Kentucky  (rpk.org) 

Hacktivistická skupina „AnonCoders“  

http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Deface-Republican-Party-of-Kentucky-s-Website-

482491.shtml 

 

Vládní webové stránky státu Čile  (sinim.gov.cl) 

Hacktivistická skupina „Protowave“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-chile-government/ 

 

Webové stránky univerzity v Aucklandu  (ela.auckland.ac.nz) 

Hacktivistická skupina „Middle East Cyber Army“  

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11450531 

 

Webové stránky městské rady města Philadelphia  (phlcouncil.com) 

Promuslimský hacktivista „H1d3n Root“  

http://www.phillyvoice.com/city-council-website-appears-hacked/ 

 

Webové stránky nepálské ambasády ve Washingtonu  (nepalembassyusa.org) 

Hacktivistická skupina „Moroccan Islamic Union-Mail“  

https://www.hackread.com/nepali-embassy-usa-website-hacked/ 

 

  

https://www.hackread.com/brazilian-mma-ufc-fighter-vitor-belforts-website-hacked/
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http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Deface-Republican-Party-of-Kentucky-s-Website-482491.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Deface-Republican-Party-of-Kentucky-s-Website-482491.shtml
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-chile-government/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky veletrhu Expo 2015 v Miláně  (tickets.expo2015.org) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Italy“  

http://securityaffairs.co/wordpress/36907/cyber-crime/expo-2015-anonymous-attacks.html 

 

Švýcarská Dukascopy Bank  (-) 

Neznámí útočníci 

http://www.ddosattacks.net/dukascopy-server-crash-on-wednesday-caused-by-ddos-attack/ 

 

Střední škola Staffoershire  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ddosattacks.net/staffordshire-school-hit-by-suspected-ddos-attack/ 

 

Hongkongské banky Bank of China a Bank of East Asia  (-) 

Hacktivistická skupina „DD48C“  

http://www.ddosattacks.net/hong-kong-banks-targeted-by-ddos-attacks-bitcoin-payout-demanded/ 

 

Nejméně 4 organizace na Novém Zélandě  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.ddosattacks.net/ddos-attacks-threatens-new-zealand-organisations/ 

 

Pro-nacistické webové stránky  (nordfront.se, svenskarnasparti.se) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Sweden“  

http://www.ddosattacks.net/anonymous-knocks-pro-nazi-websites-offline-with-ddos-attacks/ 

 

Střední škola v městě Fulton  (-) 

Student školy. 

http://news.softpedia.com/news/Teen-Brings-Down-Fulton-School-District-s-Network-480106.shtml 

 

Webové stránky konstrukční společnosti Areva  (areva.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.com/anonymous-opgreenrights-hack-team-knocked-nuclear-corporation-areva-

offline-leaked-1909527 

 

Vládní webové stránky Brazílie  (www.brasil.gov.br, www2.brasil.gov.br) 

Hacktivisté z rámci operace #OpGreenRights 

http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Bring-Down-Brazilian-Government-Sites-in-OpGreenRights-

480821.shtml 

 

E-learningová platforma Moodle na univerzite v Londýně  (ulcc.ac.uk) 

Neznámí útočníci  

http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2409933/ulcc-ddos-attack-causes-it-meltdown-for-millions-of-students 
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