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ČR 

12. 1. 2015 

Obchody24.cz – podvodné e-maily se vydávají za zprávy e-shopu 

Po celé ČR bylo zaznamenáno šíření nových podvodných e-mailů, které se vyznačují relativně dobrou 

češtinou. E-maily vydávající se za zprávu e-shopu informují adresáta o potvrzení objednávky a liší se pouze 

předmětem, druhem objednaného zboží, kontaktními údaji a časem objednání. Údajné potvrzení a faktura 

se mají nacházet v přiloženém ZIP souboru. Ten však po rozbalení obsahuje soubor s příponou .src, který 

obsahuje škodlivý kód. 

Odkazy: http://www.viry.cz/podvodne-e-maily-vydavajici-se-za-eshop-obchody24-cz/ 

 

 

 

16. 1. 2015 

Air Bank – podvodné e-maily 

Podvodníci nyní cílí i na klienty Air Bank. Ve zprávě zaslané jménem této bankovní instituce odkazují na 

podvržený online formulář, kde požadují aktualizaci osobních údajů, aby nedošlo k vypršení přístupu do 

internetového bankovnictví. 

Odkazy: https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/novinky/pozor-na-podvodny-e-mail-s-zadosti-o-

aktualizaci-udaju/ 

 

 

 

19. 1. 2015 

Jednatel náchodské společnosti – obětí podvodného e-mailu 

Policie upozornila na první oběť vlny podvodných zpráv, které se vydávají za zprávu e-shopu Obchody24.cz. 

Muži, který klikl na přílohu s virem, byly z účtu jeho firmy neoprávněně odčerpány finanční prostředky ve 

výši téměř jednoho milionu korun.  

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/359214-podnikatel-klikl-na-podvodny-e-mail-a-prisel-o-

milion.html 

 

 

 

  

http://www.viry.cz/podvodne-e-maily-vydavajici-se-za-eshop-obchody24-cz/
https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/novinky/pozor-na-podvodny-e-mail-s-zadosti-o-aktualizaci-udaju/
https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/novinky/pozor-na-podvodny-e-mail-s-zadosti-o-aktualizaci-udaju/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/359214-podnikatel-klikl-na-podvodny-e-mail-a-prisel-o-milion.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/359214-podnikatel-klikl-na-podvodny-e-mail-a-prisel-o-milion.html
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21. 1. 2015 

Čeští uživatelé internetu – ohrožení vyděračským malwarem CTB-Locker 

Společnost ESET varuje před malware kampaní, která se šíří v Evropě. Oběti obdrží e-mail s předmětem 

„Fax“ obsahující přílohu, která imituje faxovou zprávu. V případě pokusu o otevření přílohy dojde ke stažení 

trojského koně, který sekundárně stáhne a spustí šifrovací malware. Ten zašifruje na napadeném počítači 

soubory, zamkne obrazovku a zobrazí výzvu k zaplacení výkupného v bitcoinech. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/359531-vyderacsky-virus-pozaduje-vykupne-v-

bitcoinech.html 

 

 

 

23. 1. 2015 

Česká spořitelna – varuje před phishingovými e-maily 

Česká spořitelna varuje své klienty před další možnou podobou podvodných e-mailů, které se tváří, že byly 

zaslány touto institucí. Zpráva obsahuje aktivní odkaz, který po kliknutí zobrazuje falešnou stránku služby 

internetového bankovnictví. Tam se pomocí formuláře snaží z obětí vylákat další citlivé údaje.  

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2347.xml 

 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/359531-vyderacsky-virus-pozaduje-vykupne-v-bitcoinech.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/359531-vyderacsky-virus-pozaduje-vykupne-v-bitcoinech.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2347.xml
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Svět 

2. 1. 2015 

Francouzská televizní stanice TF1 – narušení bezpečnosti 

Hacktivistické skupině Linker Squad se podařilo získat přístup k databázi záznamů téměř 2 milionů 

zákazníků, kteří prováděli online nákupy přes webový magazín francouzské televizní stanice TF1. Podle 

vyjádření útočníků šlo pouze o snahu upozornit lidi na možnost, že se mohou stát snadno obětmi hackingu. 

Odkazy: http://cyberwarzone.com/linker-squad-leaks-1-9-million-customers-accounts-tf1-magazine/ 

 

 

 

4. 1. 2015 

Americké univerzity – narušení bezpečnosti 

Hacktivista @MarxistAttorney se přihlásil k řadě hackerských útoků na americké univerzity, odkud odcizil 

některá citlivá data. Mezi napadené instituce patří California State University, University of Kentucky, 

University of Connecticut, University of Maryland, Coastal Carolina University, a Abertay University. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/universities-hacked-data-dumped-by-marxistattorney/ 

 

 

 

5. 1. 2015 

Bitcoinová směnárna Bitstamp – narušení bezpečnosti 

Jedna z největších bitcoinových směnáren se stala obětí útoku na svoji službu „hot wallet“, která slouží jako 

online peněženka pro transakce v běžném obchodování. Při tomto incidentu jí bylo odcizeno téměř 19 tisíc 

bitcoinů v hodnotě cca 5 milionů USD. 

Odkazy: http://www.engadget.com/2015/01/06/bitstamp-bitcoin-exchange-hack/ 

 

 

 

6. 1. 2015 

Chat herní platformy Steam – podvodná zpráva šíří malware 

Skrze komunikační chat známé herní PC platformy Steam se šíří malware, který se tváří jako zpráva od 

některého z přátel ve vašem seznamu kontaktů. Podvodná zpráva obsahuje pouze „WTF ?????“ a odkaz na 

obrázek ve formátu .jpeg s názvem „screenshot“. Po kliknutí na odkaz však dojde ke spuštění .src souboru 

se škodlivým kódem. 

Odkazy: http://www.hackersnewsbulletin.com/2015/01/steam-chat-spreading-malware-systems.html 

 

 

 

http://cyberwarzone.com/linker-squad-leaks-1-9-million-customers-accounts-tf1-magazine/
http://www.databreaches.net/universities-hacked-data-dumped-by-marxistattorney/
http://www.engadget.com/2015/01/06/bitstamp-bitcoin-exchange-hack/
http://www.hackersnewsbulletin.com/2015/01/steam-chat-spreading-malware-systems.html
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7. 1. 2015 

National Accountable Care Congress – narušení bezpečnosti 

Společnost SLC Security upozornila na skutečnost, že se na několika webech objevila data instituce National 

Accountable Care Congress. Neznámý útočník získal výpisy informací téměř 900 uživatelů, které obsahovaly 

jména a příjmení, e-mailové adresy, společnosti, místa bydliště, přihlašovací údaje a termín jejich expirace. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/the-national-accountable-care-congress-is-hacked-user-data-

dumped/ 

 

 

 

8. 1. 2015 

Americké zpravodajské organizace – narušení bezpečnosti 

FBI vyšetřuje útok hacktivistické skupiny Cyber Caliphate na některá zpravodajská média v Novém Mexiku 

a Marylandu. Útočníci odcizili a zveřejnili některé osobní údaje a záznamy zaměstnanců napadených 

společností. Na kompromitovaných stránkách šířili výhružné zprávy a islamistickou propagandu.  

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/american-news-sites-hit-by-pro-isis-hackers-11135.html 

 

 

 

12. 1. 2015 

U.S. Central Command – napaden útočníky 

Účty na sociálních sítích Twitter, Google+ a Youtube, které patří U.S. CENTCOM (velitelství americké armády 

pro Střední východ, severní Afriku a střední Asii), byly napadeny a kompromitovány hacktivistickou 

skupinou Cyber Caliphate. Ta sympatizuje s teroristickou organizací ISIS. 

Odkazy: http://www.centcom.mil/en/news/articles/statement-from-u.s.-central-command-regarding-

twitter-youtube-compromise 

 

 

 

16. 1. 2015 

Zpravodajské agentury New York Post a United Press International – napadeny útočníky 

Twitterové účty zpravodajského portálu New York Post a agentury United Press International byly 

napadeny neznámými útočníky. Jménem těchto institucí publikovali falešné poplašné zprávy z oblasti 

ekonomiky a bezpečnosti. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/hackers-announce-world-war-iii-twitter 

 

 

 

http://www.databreaches.net/the-national-accountable-care-congress-is-hacked-user-data-dumped/
http://www.databreaches.net/the-national-accountable-care-congress-is-hacked-user-data-dumped/
http://www.hotforsecurity.com/blog/american-news-sites-hit-by-pro-isis-hackers-11135.html
http://www.centcom.mil/en/news/articles/statement-from-u.s.-central-command-regarding-twitter-youtube-compromise
http://www.centcom.mil/en/news/articles/statement-from-u.s.-central-command-regarding-twitter-youtube-compromise
http://www.securityweek.com/hackers-announce-world-war-iii-twitter
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17. 1. 2015 

Podvržená webová stránka s Outlook Web Access – phishing 

Ruské webové stránky, které se dříve zabývaly různými spear-phishingovými aktivitami, byly 

kompromitovány a zobrazují podvrženou přihlašovací stránku. Ta se snaží od důvěřivých uživatelů získat 

přístupové údaje k aplikaci Outlook Web App. Stránky cílí zejména na studenty a vzdělávací instituce. 

Odkazy: http://www.hackread.com/outlook-web-app-phishing-page-on-russian-site/ 

 

 

 

19. 1. 2015 

Webové stránky LizardStresser.su – narušení bezpečnosti 

Webové stránky LizardStresser.su, na kterých známá hacktivistická skupina Lizard Squad otevřeně nabízí 

k pronájmu svůj botnet pro provádění DDoS útoků, byla napadena neznámým útočníkem. Ten odcizil 

z databáze přihlašovací údaje 14 241 registrovaných uživatelů. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=17839 

 

 

 

20. 1. 2015 

Francouzský deník Le Monde – napaden útočníky 

Kontrolu nad twitterovým účtem a publikačním nástrojem francouzského deníku Le Monde na čas převzala 

hacktivistická skupina Syrian Electronic Army, která se otevřeně hlásí k podpoře syrského prezidenta Bašára 

Asada. Útočníci jménem redakce pak na twitteru publikovali podporu Palestině, Sýrii a hladovějící Africe. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2015/01/21/le-monde-twitter-hacked 

 

 

 

24. 1. 2015 

CoinFire – napaden útočníky 

Zpravodajský portál CoinFire, který se věnuje tématice Bitcoinu, se stal terčem útoku neznámých hackerů. 

Kromě kompromitace twitterového účtu a samotné domény CoinFire útočníci údajně získali přes tisíc stran 

informací k vyšetřování společnosti GAW Miners. 

Odkazy: http://www.hackread.com/bitcoin-news-website-coinfire-website-twitter-hacked/ 

 

 

 

  

http://www.hackread.com/outlook-web-app-phishing-page-on-russian-site/
http://www.net-security.org/secworld.php?id=17839
http://www.welivesecurity.com/2015/01/21/le-monde-twitter-hacked
http://www.hackread.com/bitcoin-news-website-coinfire-website-twitter-hacked/
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25. 1. 2015 

Internetová seznamka Topface – narušení bezpečnosti 

Hacker s přezdívkou Mastermind odcizil z databáze ruské internetové seznamky Topface údaje přibližně 

20 milionů uživatelů a nabídl je k prodeji na internetu. Společnost později zprávu o krádeži dementovala a 

po dohodě o stažení nabídky odcizených dat zaplatila zmíněnému hackeru nespecifikovanou částku za 

odhalení zranitelnosti v jejich systému. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Data-of-20-Million-Users-Stolen-from-Dating-Website-

471179.shtml 

 

 

 

29. 1. 2015 

Higher Education Commission of Pakistan – napaden útočníky 

Hacktivista ze skupiny AnonSec napadl stránky Komise pro vysokoškolské vzdělávání Pákistánu, odkud se 

mu podařilo získat osobní údaje téměř 21 tisíc studentů. 

Odkazy: http://varacyber.com/Cyber-Threat-News/pakistan-s-higher-education-commission-allegedly-

hacked-21-000-student-accounts-leaked.html 

 

 

 

29. 1. 2015 

Bezpečnostní společnost Sucuri – obětí špatné konfigurace čínského firewallu 

Legitimní požadavky tisíce uživatelů z Číny o přístup k známým sociálním sítím a torrentovým stránkám byly 

přesměrovány na stránky Sucuri. Příčinou bylo pravděpodobně chybné nastavení čínského firewallu.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Great-Chinese-Firewall-of-China-Mis-Configuration-Raises-

Suspicion-of-DDoS-Attack-471523.shtml 

 

 

 

31. 1. 2015 

Sociální síť Facebook – podvodná zpráva šíří malware 

Největší sociální sítí Facebook se šíří malware, který za dva dny postihl více než 110 tisíc uživatelů. 

Podvodná zpráva jménem některého z přátel ve vašem seznamu vybízí ke zhlédnutí videa s erotickým 

obsahem. Po pár vteřinách spuštěného videa je přerušeno požadavkem na aktualizaci Flash Playeru 

a automaticky spustí stahování škodlivého kódu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Trojan-Infects-110-000-Facebook-Users-in-Two-Days-

471755.shtml 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Data-of-20-Million-Users-Stolen-from-Dating-Website-471179.shtml
http://news.softpedia.com/news/Data-of-20-Million-Users-Stolen-from-Dating-Website-471179.shtml
http://varacyber.com/Cyber-Threat-News/pakistan-s-higher-education-commission-allegedly-hacked-21-000-student-accounts-leaked.html
http://varacyber.com/Cyber-Threat-News/pakistan-s-higher-education-commission-allegedly-hacked-21-000-student-accounts-leaked.html
http://news.softpedia.com/news/Great-Chinese-Firewall-of-China-Mis-Configuration-Raises-Suspicion-of-DDoS-Attack-471523.shtml
http://news.softpedia.com/news/Great-Chinese-Firewall-of-China-Mis-Configuration-Raises-Suspicion-of-DDoS-Attack-471523.shtml
http://news.softpedia.com/news/Trojan-Infects-110-000-Facebook-Users-in-Two-Days-471755.shtml
http://news.softpedia.com/news/Trojan-Infects-110-000-Facebook-Users-in-Two-Days-471755.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky přepravní společnosti Malaysian Airlines (malaysiaairlines.com) 

Hacktivistická skupina „Cyber Caliphate“  

http://www.hackread.com/malaysian-airlines-website-hacked-by-isis-cyber-caliphate-hackers/ 

 

Webové stránky City of Perrysburg (ci.perrysburg.oh.us) 

Hacktivista „Dr.SHA6H“  

http://www.hackread.com/ohio-city-website-hacked-by-free-syrian-hacker/ 

 

Webové stránky Bundaberg Library (bundaberg.qld.gov.au) 

Hacktivista „Dr.SHA6H“  

http://www.news-mail.com.au/news/library-website-a-hackers-billboard/2508740/ 

 

Webové stránky Massachusetts Institute of Technology (MIT) (web.mit.edu) 

Hacktivista „@ulzr1z“  

https://nakedsecurity.sophos.com/2015/01/06/mit-sites-defaced-in-lead-up-to-anniversary-of-aaron-

swartzs-death/ 

 

Webové stránky keňského deníku The Star (the-star.co.ke) 

Neznámí útočníci 

http://nairobinews.co.ke/nairobi-star-website-briefly-defaced-by-hackers/ 

 

Webová stránka s jízdními řády TravelWest (travelwest.info) 

Hacktivistická skupina „Darkshadow“ 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11321499/Bristol-bus-timetable-hacked-

by-terrorists.html 

 

Webová stránka Isle of Wight County (co.isle-of-wight.va.us) 

Hacktivistická skupina „Team System DZ“ 

http://wavy.com/2015/01/16/pro-isis-group-hacks-iow-county-website/ 

 

Webové stránky dvou neziskových organizací z Nového Zélandu (tindall.org.nz, livefortomorrow.co.nz) 

Hacktivistická skupina „Team Muslim Cyberforce“ 

http://www.effecthacking.com/2015/01/islamic-hackers-defaced-new-zealand.html 

 

Webové stránky vlády Republiky Ghana (ghana.gov.gh) 

Hacktivistická skupina „Turkish Cyber Army“ 

http://www.immortal.org/4650/ghana-government-websites-hacked-turker-hackers-alsancak-tim 

 

Webové stránky velitelství Nigerijské obrany (defenceinfo.mil.ng) 

Hacktivista „Maniak K4sur“ 

http://www.thewhistleng.com/exclusive-nigerian-defence-hq-website-hacked-by-indonesian-hacker-who-

has-hacked-2-us-police-websites/ 

http://www.hackread.com/malaysian-airlines-website-hacked-by-isis-cyber-caliphate-hackers/
http://www.hackread.com/ohio-city-website-hacked-by-free-syrian-hacker/
http://www.news-mail.com.au/news/library-website-a-hackers-billboard/2508740/
https://twitter.com/ulzr1z
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/01/06/mit-sites-defaced-in-lead-up-to-anniversary-of-aaron-swartzs-death/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/01/06/mit-sites-defaced-in-lead-up-to-anniversary-of-aaron-swartzs-death/
http://nairobinews.co.ke/nairobi-star-website-briefly-defaced-by-hackers/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11321499/Bristol-bus-timetable-hacked-by-terrorists.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11321499/Bristol-bus-timetable-hacked-by-terrorists.html
http://wavy.com/2015/01/16/pro-isis-group-hacks-iow-county-website/
http://www.effecthacking.com/2015/01/islamic-hackers-defaced-new-zealand.html
http://www.immortal.org/4650/ghana-government-websites-hacked-turker-hackers-alsancak-tim
http://www.thewhistleng.com/exclusive-nigerian-defence-hq-website-hacked-by-indonesian-hacker-who-has-hacked-2-us-police-websites/
http://www.thewhistleng.com/exclusive-nigerian-defence-hq-website-hacked-by-indonesian-hacker-who-has-hacked-2-us-police-websites/
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Webové stránky University of Washington (washington.edu) 

Hacktivistická skupina „Moroccan Islamic Union-Mail“ 

http://blogs.seattletimes.com/today/2015/01/parts-of-university-of-washington-website-defaced-by-

hackers 

 

Webové stránky Centre national de la recherche scientifique (cnrs.fr) 

Hacktivista „Moroccan Hassan“ 

http://www.zataz.com/plusieurs-centaines-de-sites-du-cnrs-et-des-restaurants-du-coeur-pirates 

 

Webové stránky bulharského energetického regulátora (dker.bg) 

Hacktivistická skupina „Cyber Haxor Group“ 

http://www.mignews.info/nova-hakerska-ataka-sreshtu-dkevr/ 

 

Webové stránky charitativní organizace Women’s Resource Centre (wrc.org.uk) 

Hacktivistická skupina „Team System DZ“ 

http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2015/jan/29/london-charity-hacked-pro-isis-

group 

  

http://blogs.seattletimes.com/today/2015/01/parts-of-university-of-washington-website-defaced-by-hackers
http://blogs.seattletimes.com/today/2015/01/parts-of-university-of-washington-website-defaced-by-hackers
http://www.zataz.com/plusieurs-centaines-de-sites-du-cnrs-et-des-restaurants-du-coeur-pirates
http://www.mignews.info/nova-hakerska-ataka-sreshtu-dkevr/
http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2015/jan/29/london-charity-hacked-pro-isis-group
http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2015/jan/29/london-charity-hacked-pro-isis-group
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Online bankovní služby finské banky OP Pohjola (pohjola.fi) 

Neznámí útočníci 

http://www.bankinfosecurity.com/ddos-attacks-slam-finnish-bank-a-7761/op-1 

 

Čtvrté největší torrentové stránky - Extra Torrent (extratorrent.cc) 

Neznámí útočníci 

http://www.techworm.net/2015/01/extratorrent-down-hackers-launch-ddos-attack.html 

 

Webové stránky německé vlády, včetně stránek kancléřky Merkelové (bundestag.de, 

bundeskanzlerin.de) 

Hacktivistická skupina „CyberBerkut“ 

http://www.ibtimes.com/pro-russian-hacker-group-cyberberkut-claims-attack-german-government-

websites-1775874 

 

Webové stránky francouzského islamistického diskuzního fóra (ansar-alhaqq.net) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11340040/Charlie-Hebdo-attack-

Anonymous-claims-first-victory-in-war-on-jihadi-websites.html 

 

Více než 19 tisíc stránek francouzských společností 

Hacktivistické skupiny „Middle East Cyber Army“, „Fallaga team“ a „Cyber Caliphate“ 

http://www.net-security.org/secworld.php?id=17832 

 

Webové stránky hacktivistické skupiny Lizard Squad (lizardpatrol.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Protection“ 

http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/lizard-squad-hackers-hacked---5067436 

 

http://www.bankinfosecurity.com/ddos-attacks-slam-finnish-bank-a-7761/op-1
http://www.techworm.net/2015/01/extratorrent-down-hackers-launch-ddos-attack.html
http://www.techworm.net/2015/01/extratorrent-down-hackers-launch-ddos-attack.html
http://www.ibtimes.com/pro-russian-hacker-group-cyberberkut-claims-attack-german-government-websites-1775874
http://www.ibtimes.com/pro-russian-hacker-group-cyberberkut-claims-attack-german-government-websites-1775874
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11340040/Charlie-Hebdo-attack-Anonymous-claims-first-victory-in-war-on-jihadi-websites.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11340040/Charlie-Hebdo-attack-Anonymous-claims-first-victory-in-war-on-jihadi-websites.html
http://www.net-security.org/secworld.php?id=17832
http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/lizard-squad-hackers-hacked---5067436

