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ČR 

6. 9. 2015 

Internetové stránky s výzvou proti imigraci – cílem hackerského útoku 

Internetové stránky s výzvou proti imigraci, jejímž iniciátorem byl bývalý prezident Václav Klaus, čelily 

útokům hackerů i snahám o manipulaci s podpisy. Během prvního dne, kdy byla výzva zveřejněna, 

zaznamenali provozovatelé webu více než dvacítku pokusů o prolomení stránek. 

Odkazy: http://www.lidovky.cz/klausova-vyzva-proti-imigraci-se-stala-tercem-internetovych-utoku-1p1-

/zpravy-domov.aspx?c=A150906_114109_ln_domov_ELE 

 

 

10. 9. 2015 

Česká spořitelna – phishingová zpráva 

Česká spořitelna upozorňuje své zákazníky na novou podobu podvodné zprávy, kterou zaznamenali 

počátkem měsíce září. Podvodníci využili skutečné obchodní kampaně v internetovém bankovnictví SERVIS 

24, která se týká hypoték. Toto obchodní sdělení se snažili zneužít s cílem vylákat potvrzovací SMS kód 

od klientů. Banka nikdy v obchodním sdělení nepožaduje po klientovi potvrzení SMS kódem. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2509.xml?archivePage=phishing&na

vid=nav00156_phishing_aktuality 

 

 

28. 9. 2015 

Facebook – podvodná zpráva 

Podvodníci se snaží z důvěřivých uživatelů sociální sítě Facebook vylákat osobní, případně přihlašovací 

údaje. V podvodných zprávách nabízejí uživatelům možnost získat tlačítko „Dislike“ (Nelíbí), které je 

dostupné „pouze na pozvání“. Skrze účty obětí, které se nechaly podvodnou nabídkou obelstít, se pak 

zpráva šíří dále. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/chcete-tlacitko-nelibi-hned-ted-nenalette-facebookovym-

podvodnikum/ 

 

 

  

http://www.lidovky.cz/klausova-vyzva-proti-imigraci-se-stala-tercem-internetovych-utoku-1p1-/zpravy-domov.aspx?c=A150906_114109_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/klausova-vyzva-proti-imigraci-se-stala-tercem-internetovych-utoku-1p1-/zpravy-domov.aspx?c=A150906_114109_ln_domov_ELE
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2509.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2509.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/clanky/chcete-tlacitko-nelibi-hned-ted-nenalette-facebookovym-podvodnikum/
http://www.lupa.cz/clanky/chcete-tlacitko-nelibi-hned-ted-nenalette-facebookovym-podvodnikum/
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Svět 

1. 9. 2015 

„Rocket Kitten“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní firmy Trend Micro a ClearSky vydaly prohlášení, v němž prokazují napojení ATP skupiny 

„Rocket Kitten“ na Íránskou vládu. Podle výzkumu začala skupina směřovat svoje hackerské útoky 

na strategické cíle, jako jsou zahraniční vládní instituce, akademické instituce a především strategické cíle 

v Izraeli. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/rocket-kitten-hacking-group-linked-to-iranian-government-by-

security-researchers-490919.shtml 

 

 

1. 9. 2015 

Počítač bývalého právníka FBI – napaden čínskými hackery 

Podle bývalého právníka FBI a kontrarozvědky Mariona Bowmana, byl jeho osobní počítač napaden hackery 

z Číny a to prostřednictvím nevinně vypadajícího e-mailu. Následoval další e-mail, který však v Bowmanovi 

vzbudil podezření. Po následném forenzním zkoumání dospěla FBI k závěru, že Bowmanův počítač byl 

napaden malwarem, který byl navržen tak, aby zjistil co nejvíce informací z cílového zařízení. 

Odkazy: http://www.newsweek.com/china-hackers-fbi-marion-bowman-367451 

 

 

1. 9. 2015 

Hawaii First Federal Credit Union – narušení bezpečnosti 

Havajská banka First Federal Credit Union začátkem září ohlásila narušení bezpečnosti v oblasti ochrany 

osobních údajů svých zákazníků. Útok byl cílen na jména, adresy, čísla sociálního zabezpečení a čísla 

bankovních účtů. Útočník získal přístup k těmto citlivým informacím prostřednictvím zaměstnaneckého 

e-mailového účtu. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/hawaii-credit-union-notifies-customers-of-employee-email-

breach/article/436785/ 

 

 

2. 9. 2015 

On-line platforma ReverbNation – narušení bezpečnosti 

On-line platforma ReverbNation, která pomáhá více než 3 milionům hudebníků v budování jejich kariéry, 

upozornila na narušení bezpečnosti v roce 2014. Pachateli se podařilo získat přístup do počítačového 

systému ReverbNation,v jehož databázi se nacházela jména, adresy, čísla sociálního zabezpečení, 

identifikační čísla zaměstnavatele, e-mailové adresy, zašifrovaná hesla a další osobní informace. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/2014-breach-prompts-reverbnation-to-notify-

customers/article/436757/  

http://news.softpedia.com/news/rocket-kitten-hacking-group-linked-to-iranian-government-by-security-researchers-490919.shtml
http://news.softpedia.com/news/rocket-kitten-hacking-group-linked-to-iranian-government-by-security-researchers-490919.shtml
http://www.newsweek.com/china-hackers-fbi-marion-bowman-367451
http://www.scmagazine.com/hawaii-credit-union-notifies-customers-of-employee-email-breach/article/436785/
http://www.scmagazine.com/hawaii-credit-union-notifies-customers-of-employee-email-breach/article/436785/
http://www.scmagazine.com/2014-breach-prompts-reverbnation-to-notify-customers/article/436757/
http://www.scmagazine.com/2014-breach-prompts-reverbnation-to-notify-customers/article/436757/
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2. 9. 2015 

Bankovní trojan „Carbanak“ – využívá nový komunikační protokol 

Bezpečnostní společnost CSIS ohlásila novou variantu bankovního trojského koně „Carbanak“. Tato nová 

verze nyní využívá jiný komunikační protokol a předdefinované IP adresy pro komunikaci s C&C servery. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/carbanak-banking-trojan-returns-with-a-new-series-of-attacks-

491015.shtml 

 

 

3. 9. 2015 

On-line seznamka Match.com – cílem malvertising kampaně 

Společnost Malwarebytes upozornila na podobný malvertisingový incident, který postihl minulý měsíc 

on-line seznamku PlentyOfFish. V tomto případě se stala obětí britská verze seznamky Match.com. 

V kampani útočníci využívají zkrácené URL adresy Google, které přesměrovávají na webové stránky 

obsahující Angler exploit kit. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-found-on-dating-site-

matchdotcom/ 

 

 

4. 9. 2015 

Mozilla – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Mozilla potvrdila incident, během něhož útočník odcizil velmi citlivé bezpečnostní informace 

o chybách v prohlížeči Firefox a dalších produktech ze systému Bugzilla. Ty pak pravděpodobně zneužil 

k napadení uživatelů Firefoxu. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/09/mozilla-data-stolen-from-hacked-bug-database-was-

used-to-attack-firefox/ 

 

 

4. 9. 2015 

Vzdělávací organizace We End Violence – narušení bezpečnosti 

Kalifornská vzdělávací organizace pro prevenci násilí We End Violence odhalila potenciální průnik 

do jednoho z jejich serverů, kde jsou uloženy osobní informace více než 79 tisíc studentů Kalifornské státní 

univerzity. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/we-end-violence-announces-breach-california-university-

impacted/article/437776/ 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/carbanak-banking-trojan-returns-with-a-new-series-of-attacks-491015.shtml
http://news.softpedia.com/news/carbanak-banking-trojan-returns-with-a-new-series-of-attacks-491015.shtml
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-found-on-dating-site-matchdotcom/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-found-on-dating-site-matchdotcom/
http://arstechnica.com/security/2015/09/mozilla-data-stolen-from-hacked-bug-database-was-used-to-attack-firefox/
http://arstechnica.com/security/2015/09/mozilla-data-stolen-from-hacked-bug-database-was-used-to-attack-firefox/
http://www.scmagazine.com/we-end-violence-announces-breach-california-university-impacted/article/437776/
http://www.scmagazine.com/we-end-violence-announces-breach-california-university-impacted/article/437776/
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5. 9. 2015 

Facebooková stránka australské University of South Wales – napadený účet 

Na facebookové stránce australské University of South Wales se na „Den otevřených dvěří“ objevili obrázky 

s nevhodným pornografickým obsahem. Teprve po několinásobném pokusu kontaktovat Facebook 

se podařilo technikům z univerzity obnovit přístup ke stránce a závadný obsah odstranit. 

Odkazy: https://au.news.yahoo.com/nsw/a/29443937/university-facebook-page-flooded-with-soft-porn-in-

embarrassing-hack/ 

 

 

8. 9. 2015 

Pentagon food court – narušení bezpečnosti a únik dat 

Neznámým hackerům se podařilo infiltrovat počítačový systém stravovacího zařízení v americkém 

Pentagonu. Během incidentu se jim podařilo kompromitovat data z platebních karet neupřesněného 

množství zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.washingtonexaminer.com/pentagon-food-court-computers-hacked-exposing-

employees-bank-information/article/2571606 

 

 

9. 9. 2015 

„Turla“ – špionážní a kriminální aktivity hackerské skupiny 

Společnost Kaspersky Lab odhalila důmyslnou hackerskou skupinu, označovanou jako „Turla“. Ta se dostala 

daleko za standardní metody používané k zamaskování kybernetických špionážních a kriminalních kampaní 

a využívala bezpečnostních slabin globálních družicových systémů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/tracking-turla-hackers-abuse-satellite-signals-high-in-the-sky/ 

 

 

10. 9. 2015 

Zdravotní pojišťovna Excellus – narušení bezpečnosti a únik dat 

Zdravotní pojišťovna Excellus prohlašuje, že se neznámí hackeři vloupali do jejích serverů a mohli tak získat 

osobní údaje o 10,5 milionu lidí. Informace patří zákazníkům, kteří žili nebo hledali léčbu v oblasti severní 

části státu New York. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/09/10/excellus_breach/ 

 

 

  

https://au.news.yahoo.com/nsw/a/29443937/university-facebook-page-flooded-with-soft-porn-in-embarrassing-hack/
https://au.news.yahoo.com/nsw/a/29443937/university-facebook-page-flooded-with-soft-porn-in-embarrassing-hack/
http://www.washingtonexaminer.com/pentagon-food-court-computers-hacked-exposing-employees-bank-information/article/2571606
http://www.washingtonexaminer.com/pentagon-food-court-computers-hacked-exposing-employees-bank-information/article/2571606
http://www.zdnet.com/article/tracking-turla-hackers-abuse-satellite-signals-high-in-the-sky/
http://www.theregister.co.uk/2015/09/10/excellus_breach/
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10. 9. 2015 

Jižní Korea – cílem útoku severokorejských hackerů 

Výzkumníci společnosti FireEye odhalili kampaň útočníků ze Severní Koreje. Ti zneužívali zranitelnosti 

nultého dne v populárním programu Hangul Word Processor (HWP) pro vytvoření zadních vrátek 

„Hangman“ do systémů jihokorejské vlády. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/09/10/north_korea_exploits_zero_day_in_seouls_favourite_w

ord_doc/ 

 

 

10. 9. 2015 

Rodiná služba v Oaklandu – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Oakland Family Services, odhalila podrobnosti o narušení bezpečnosti svých systémů, která by 

mohla ovlivnit 16 tisíc klientů v oblasti. Neznámý útočník získal přístup k e-mailovému účtu zaměstnance, 

kde mohl potenciálně prohlížet chráněné zdravotní informace o klientech. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/oakland-family-services-notifies-16k-clients-of-information-

breach/article/438995/ 

 

 

11. 9. 2015 

E-mailové účty britských ministrů – cílem islamistické špionáže 

Deník Telegraph publikoval informace o tom, že se džihádisté v Sýrii nabourali do e-mailových účtů 

britských ministrů v rámci sofistikované špionážní operace, kterou odhalila tajná služba GCHQ. 

Odkazy: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11859005/Cabinet-ministers-email-hacked-by-Isil-

spies.html 

 

 

11. 9. 2015 

Ministerstvo energetiky USA – cílem hackerských útoků 

List USA Today na základě federálních záznamů zveřejnil informace o tom, že v letech 2010 a 2014 útočníci 

nejméně ve 150 případech úspěšně pronikli a kompromitovali americké ministerstvo energetiky. 

Odkazy: http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/09/cyber-attacks-doe-energy/71929786/ 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2015/09/10/north_korea_exploits_zero_day_in_seouls_favourite_word_doc/
http://www.theregister.co.uk/2015/09/10/north_korea_exploits_zero_day_in_seouls_favourite_word_doc/
http://www.scmagazine.com/oakland-family-services-notifies-16k-clients-of-information-breach/article/438995/
http://www.scmagazine.com/oakland-family-services-notifies-16k-clients-of-information-breach/article/438995/
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11859005/Cabinet-ministers-email-hacked-by-Isil-spies.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11859005/Cabinet-ministers-email-hacked-by-Isil-spies.html
http://www.usatoday.com/story/news/2015/09/09/cyber-attacks-doe-energy/71929786/
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11. 9. 2015 

Penrith High School – narušení bezpečnosti 

Malá skupina studentů střední školy v britském městě Penrith údajně zneužila přihlašovací údaje učitele, 

aby získali přístup do části sítě odboru vzdělávání, kde se nacházely známky a hodnocení studentů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/western-sydney-students-access-department-computer-system/ 

 

 

13. 9. 2015 

Kumoh National Institute of Technology – narušení bezpečnosti a únik dat 

Jihokorejský národní technologický institut se stal terčem útoku hackera, který si říká „Kyfx“. Tomu 

se podařilo napadnout jednu subdoménu organizace a získat tak z její databáze hesla a e-mailové adresy 

v čisté textové podobě. 

Odkazy: http://pastebin.com/6SCzVT98 

 

 

14. 9. 2015 

Řada reklamních sítí – malvertisingová kampaň 

Společnost Malwarebytes zveřejnila analýzu nedávno detekovaného malvertisingového útoku, který ovlivnil 

mnoho reklamních sítí a běžel bez přerušení téměř tři týdny. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/large-malvertising-campaign-goes-almost-

undetected/ 

 

 

15. 9. 2015 

Routery Cisco – cílem kampaně „SYNful Knock“ 

Společnost FireEye zveřejnila detaily kampaně, která umožňovala nepozorované modifikace firmwaru 

routerů tak, aby se útočníkům otevřela zadní vrátka do počítačové sítě oběti. Kampaň s názvem „SYNful 

Knock“ zasáhla nejméně 79 zařízení v 19 zemích. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/09/malicious-cisco-router-backdoor-found-on-79-more-

devices-25-in-the-us/ 

 

 

16. 9. 2015 

„W0rm“ vs. „Monopoly“ – konflikt hackerských gangů 

Členové hackerské skupiny „W0rm“ pronikli do databáze konkurenční skupiny „Monopoly“, kde na jejich 

vlastním diskusním fóru nabízeli odcizená data k prodeji za 500 dolarů. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-hack-other-hackers-offer-their-data-for-

500?linkId=17102714  

http://www.zdnet.com/article/western-sydney-students-access-department-computer-system/
http://pastebin.com/6SCzVT98
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/large-malvertising-campaign-goes-almost-undetected/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/large-malvertising-campaign-goes-almost-undetected/
http://arstechnica.com/security/2015/09/malicious-cisco-router-backdoor-found-on-79-more-devices-25-in-the-us/
http://arstechnica.com/security/2015/09/malicious-cisco-router-backdoor-found-on-79-more-devices-25-in-the-us/
http://motherboard.vice.com/read/hackers-hack-other-hackers-offer-their-data-for-500?linkId=17102714
http://motherboard.vice.com/read/hackers-hack-other-hackers-offer-their-data-for-500?linkId=17102714
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16. 9. 2015 

Operace „Iron Tiger“ – kyberšpionážní kampaň 

Společnost Trend Micro představila podrobnosti operace „Iron Tiger“, pod jejímž jménem pravděpodobně 

čínští hackeři kradli důvěrná data ze systémů vlády Spojených států, dodavatelů ministerstva obrany 

a dalších spolupracujících amerických i zahraničních společností. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/lisabrownlee/2015/09/17/chinese-cyber-attacks-on-us-military-

interests-confirmed-as-advanced-persistent-and-ongoing/ 

 

 

16. 9. 2015 

Ruský vojenský personál – cílem spear-phishingové kampaně 

Podle nového průzkumu společnosti Proofpoint probíhaly útoky zaměřené na ruské vojenské příslušníky 

a zaměstnance ruských telekomunikačních společností prostřednictvím nové, vysoce přizpůsobené 

spear-phishingové e-mailové kampani. 

Odkazy: http://www.scmagazineuk.com/news-alert-apts-target-russian-military-personnel-and-telecoms-

employees/article/439244/ 

 

 

17. 9. 2015 

„The Dukes“ – malwarová kampaň 

Bezpečnostní společnost F-Secure odhalila podrobnosti o sedmileté kampani „The Dukes“, která má svůj 

původ pravděpodobně v Rusku. Kampaň se od roku 2008 zaměřovala především na cíle ve Spojených 

státech, Evropě a v Asii. 

Odkazy: https://grahamcluley.com/2015/09/russia-using-duke-family-malware-spy-countries-2008-says-

secure/ 

 

 

17. 9. 2015 

Apple App Store – aplikace obsahující škodlivý kód 

Zástupci společnosti Apple potvrdili odstranění škodlivých aplikací z on-line obchodu App Store poté, co jim 

několik bezpečnostních firem nahlásilo přibližně 40 případů, kdy nabízené aplikace obsahovaly nebezpečný 

či škodlivý kód. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/09/apple-scrambles-after-40-malicious-xcodeghost-apps-

haunt-app-store/ 

 

 

  

http://www.forbes.com/sites/lisabrownlee/2015/09/17/chinese-cyber-attacks-on-us-military-interests-confirmed-as-advanced-persistent-and-ongoing/
http://www.forbes.com/sites/lisabrownlee/2015/09/17/chinese-cyber-attacks-on-us-military-interests-confirmed-as-advanced-persistent-and-ongoing/
http://www.scmagazineuk.com/news-alert-apts-target-russian-military-personnel-and-telecoms-employees/article/439244/
http://www.scmagazineuk.com/news-alert-apts-target-russian-military-personnel-and-telecoms-employees/article/439244/
https://grahamcluley.com/2015/09/russia-using-duke-family-malware-spy-countries-2008-says-secure/
https://grahamcluley.com/2015/09/russia-using-duke-family-malware-spy-countries-2008-says-secure/
http://arstechnica.com/security/2015/09/apple-scrambles-after-40-malicious-xcodeghost-apps-haunt-app-store/
http://arstechnica.com/security/2015/09/apple-scrambles-after-40-malicious-xcodeghost-apps-haunt-app-store/
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17. 9. 2015 

Projekty společnosti Red Hat – narušení bezpečnosti 

Společnost Red Hat odhalila, že na stránkách jejích projektů Ceph community (ceph.com) a Inktank 

(download.inktank.com) došlo k neautorizovanému průniku. Podle vyšetřování nedošlo k ohrožení kódů 

podepsaných Red Hat, přesto společnost provedla nutná bezpečnostní opatření. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/09/18/intrusion_at_cephcom_makes_for_red_faces_at_red_h

at/ 

 

 

17. 9. 2015 

Forbes – obětí malvertisingové kampaně 

Podle bezpečnostní společnosti FireEye se počátkem měsíce září stalo obětí malvertisingové kampaně osm 

webových stránek společnost Forbes. Po zjištění incidentu se společnost postarala o odstranění 

nebezpečné reklamy. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/22/forbes-website-served-malware/ 

 

 

17. 9. 2015 

PokerStars a Full Tilt Poker – cílem malwarové kampaně 

Společnost ESET odhalila detaily malwaru „Win32/Spy.Odlanor“, který využívali jeho operátoři k podvádění 

v on-line pokerových hrách na serverech PokerStars a Full Tilt Poker. Jeho funkce jednoduše spočívala 

v možnosti sledovat karty ostatních hráčů. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2015/09/17/the-trojan-games-odlanor-malware-cheats-at-poker/ 

 

 

18. 9. 2015 

On-line obchody v Darknetu – cílem hackerského útoku 

Hacktivista, který si říká „@W0x404“, tvrdí, že se mu podařilo proniknout do francouzsky komunikujících 

on-line tržišť s pochybným zbožím uvnitř Darknetu. Jako důkaz zveřejnil několik screenshotů ze svých akcí. 

Odkazy: http://www.zataz.com/infiltration-dans-le-black-market-francais-suite/ 

 

 

18. 9. 2015 

Wordpress – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní společnost Sucuri zveřejnila informace o masivní malwarové kampani „visitorTracker_isMob“, 

která postihovala wordpressové stránky. Návštěvníci infikovaných stránek byli přesměrováváni na web 

obsahující Nuclear Exploit Kit, který využíval zranitelností prohlížečů k šíření dalších škodlivých programů. 

Odkazy: https://blog.sucuri.net/2015/09/wordpress-malware-active-visitortracker-campaign.html  

http://www.theregister.co.uk/2015/09/18/intrusion_at_cephcom_makes_for_red_faces_at_red_hat/
http://www.theregister.co.uk/2015/09/18/intrusion_at_cephcom_makes_for_red_faces_at_red_hat/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/22/forbes-website-served-malware/
http://www.welivesecurity.com/2015/09/17/the-trojan-games-odlanor-malware-cheats-at-poker/
http://www.zataz.com/infiltration-dans-le-black-market-francais-suite/
https://blog.sucuri.net/2015/09/wordpress-malware-active-visitortracker-campaign.html
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18. 9. 2015 

Nemocnice Kettering General – cílem hackerského útoku 

Podle bezpečnostních expertů provedla známá ruská hackerská skupina „Horux“ průnik do systémů britské 

nemocnice Kettering General. Po úspěšné kompromitaci e-mailového serveru začali rozesílat spam 

a reklamu na nelegální zboží z Darknetu. 

Odkazy: http://www.scmagazineuk.com/exclusive-kettering-general-hospital-investigating-email-data-

breach/article/439350/ 

 

 

18. 9. 2015 

Fidelity Group – cílem hackerského útoku a vydírání 

Skupina hackerů, kteří se označují jako "Hack for Trump", tvrdí, že se jim podařilo napadnout webové 

stránky společnosti Fidelity Group. Poté vyhrožovali zveřejněním odcizených dokumentů, pokud by Fidelity 

nezaplatila 30 tisíc dolarů. Hackeři plánovali použít získané prostředky na podporu zvolení Donalda Trumpa 

do Bílého domu. 

Odkazy: http://www.compasscayman.com/caycompass/2015/09/18/Fidelity-Bank-hacked-and-

blackmailed/ 

 

 

21. 9. 2015 

Brain Test – škodlivá aplikace šířila malware 

Společnost Check Point Software představila podrobnosti o nové škodlivé aplikaci Brain Test, která byla 

nabízena v distribuční službě Google Play. Malware, který nebyl odhalen kontrolními mechanismy, tak mohl 

nakazit 200 tisíc až 1 milion mobilních zařízení s Androidem. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/21/chinese-hackers-beat-google-

bouncer/ 

 

 

22. 9. 2015 

Padlocks4Less – narušení bezpečnosti 

Společnost Frank J. Martin oznámila neupřesněnému množství zákazníků, kteří prováděli nákupy 

na webových stránkách Padlocks4Less.com, že jejich osobní informace a data z platebních karet mohly být 

kompromitovány. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/padlocks4less-website-possibly-compromised-payment-cards-at-

risk/article/441140/ 

 

 

  

http://www.scmagazineuk.com/exclusive-kettering-general-hospital-investigating-email-data-breach/article/439350/
http://www.scmagazineuk.com/exclusive-kettering-general-hospital-investigating-email-data-breach/article/439350/
http://www.compasscayman.com/caycompass/2015/09/18/Fidelity-Bank-hacked-and-blackmailed/
http://www.compasscayman.com/caycompass/2015/09/18/Fidelity-Bank-hacked-and-blackmailed/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/21/chinese-hackers-beat-google-bouncer/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/21/chinese-hackers-beat-google-bouncer/
http://www.scmagazine.com/padlocks4less-website-possibly-compromised-payment-cards-at-risk/article/441140/
http://www.scmagazine.com/padlocks4less-website-possibly-compromised-payment-cards-at-risk/article/441140/
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22. 9. 2015 

Realitní portál Realtor.com – cílem malvertisingové kampaně 

Další obětí malvertisingové kampaně se staly webové stránky třetí největší realitní společnosti Realtor.com, 

jejichž návštěvnost se přibližuje 28 milionům přístupů za měsíc. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-attack-hits-realtor-com-

visitors/ 

 

 

23. 9. 2015 

U.S. vládní organizace a Evropská mediální společnost – cílem hackerských útoků 

Zpráva z Palo Alto Networks potvrdila čínské kybernetické útoky na americkou vládní organizaci 

a Evropskou mediální společnost. Útoky probíhaly pomocí malware s názvem "3102" a byly pozorovány 

ve dnech 6. a 11. května 2015. 

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/chinese-actors-use-3102-malware-in-

attacks-on-us-government-and-eu-media/ 

 

 

24. 9. 2015 

Řada portálů s erotickým obsahem – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes odhalila poslední vývoj SSL malvertisingové kampaně, která trápila 

zejména primární domény jako Yahoo.com, MSN.com a další. Nyní kampaň cílí na řadu portálů s erotickým 

obsahem, například xHamster.com. Škodlivá reklama je poskytována službou TrafficHaus. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/ssl-malvertising-campaign-targets-top-

adult-sites/ 

 

 

25. 9. 2015 

Kanadská vláda – cílem hackerského útoku 

Hackerům, kteří se hlásí k hacktivistickému hnutí Anonymous, se podařilo v rámci odvety proti kanadské 

vládě odcizit další vysoce důvěrné federální dokumenty. 

Odkazy: http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-leaks-another-high-level-federal-

document-as-part-of-vendetta-against-government 

 

 

  

https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-attack-hits-realtor-com-visitors/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/malvertising-attack-hits-realtor-com-visitors/
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/chinese-actors-use-3102-malware-in-attacks-on-us-government-and-eu-media/
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/chinese-actors-use-3102-malware-in-attacks-on-us-government-and-eu-media/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/ssl-malvertising-campaign-targets-top-adult-sites/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/09/ssl-malvertising-campaign-targets-top-adult-sites/
http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-leaks-another-high-level-federal-document-as-part-of-vendetta-against-government
http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-leaks-another-high-level-federal-document-as-part-of-vendetta-against-government
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25. 9. 2015 

Síť hotelů Hilton – terčem útoků na PoS registry 

Několik zdrojů z bankovního sektoru se shoduje, že se podařilo vysledovat vzor podvodů s kreditními 

kartami. Hackeři zřejmě kompromitovali point-of-sale registry ve velkém množství restaurací a obchodů 

s dárkovým zbožím v hotelech Hilton napříč Spojenými státy. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/09/banks-card-breach-at-hilton-hotel-properties/ 

 

 

25. 9. 2015 

North Oldham High School – narušení bezpečnosti 

Zástupci North Oldham High School upozornili přibližně 2800 současných i bývalých studentů, že na začátku 

měsíce září došlo k narušení bezpečnosti jejich systémů při útoku na jeden ze školních počítačů. 

Při incidentu mohla být vystavena jména, čísla sociálního pojištění a další osobní informace studentů. 

Odkazy: http://www.courier-journal.com/story/news/education/2015/09/25/n-oldham-high-data-breach-

could-affect-2800/72812598/ 

 

 

25. 9. 2015 

APEGA – narušení bezpečnosti a únik dat 

Asociace profesionálních inženýrů a geodetů z kanadské Alberty poukázala na signifikantní průnik do jejích 

systémů. Při něm došlo, zřejmě v důsledku phishingového útoku, k úniku jmen a e-mailových adres více než 

75 tisíc členů asociace. 

Odkazy: https://www.apega.ca/breach.html 

 

 

25. 9. 2015 

Autobusová společnost Big Blue Bus – narušení bezpečnosti 

Představitelé autobusové společnosti Big Blue Bus (BBB) upozornili své zákazníky, kteří využívají služeb 

agentury NextBus na možné narušení bezpečnosti. IT experti odhalili podezřelé aktivity z jednoho účtu 

a provedli nutná opatření k minimalizaci případných škod. Podle jejich zjištění mohlo dojít k nedovolenému 

přístupu do databází agentury, kde byly uloženy informace o zákaznících. 

Odkazy: http://smdp.com/data-breach-involves-big-blue-bus-customers/151000 

 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/09/banks-card-breach-at-hilton-hotel-properties/
http://www.courier-journal.com/story/news/education/2015/09/25/n-oldham-high-data-breach-could-affect-2800/72812598/
http://www.courier-journal.com/story/news/education/2015/09/25/n-oldham-high-data-breach-could-affect-2800/72812598/
https://www.apega.ca/breach.html
http://smdp.com/data-breach-involves-big-blue-bus-customers/151000
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27. 9. 2015 

Italské banky Intesa a Unipol – cílem hackerského útoku 

Ve jménu operace #OpBankDump provedla hacktivistická skupina „Ghost Italy“, která je místní buňkou 

hnutí Anonymous, hackerský útok na dvě nejdůležitější italské banky Banca Intesa a Unipol Banca. 

V průběhu incidentu došlo k úniku dat z několika databází. 

Odkazy: http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/09/28/news/anonymous_opbankdump_unipol_intesa-

123815381/?ref=HRER2-1 

 

 

27. 9. 2015 

Univerzita v Calgary – narušení bezpečnosti 

Policie v kanadském Calgary vyšetřuje podvodný přístup k řadě záznamů o zaměstnancích místní univerzity. 

V průběhu „izolovaného průniku“ došlo i k pozměnění několika bankovních záznamů. 

Odkazy: http://calgary.ctvnews.ca/police-investigate-security-breach-of-university-of-calgary-s-peoplesoft-

system-1.2583492 

 

 

27. 9. 2015 

Hazardní web Spela Poker – cílem hackerského útoku 

Hacker, který si říká „mr_xenon“ pronikl do databází švédského hazardního portálu Spela Poker, odkud 

odcizil a zveřejnil více než 18 tisíc záznamů. Ty obsahovaly mimo jiné přístupová administrátorská jména 

a hesla. 

Odkazy: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:enNyZpPlZmsJ:pastebin.com/57J2kh8Y+

&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us 

 

 

28. 9. 2015 

„Gaza cybergang“ – aktivity kyberkriminalní skupiny 

Společnost Kaspersky Lab zveřejnila informace o aktivitách politicky motivované arabské kyberkriminální 

skupiny „Gaza cybergang“. Ta operuje v regionu Středního východu a Severní Afriky a cílí zejména na Egypt, 

Spojené Arabské Emiráty a Jemen. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/72283/gaza-cybergang-wheres-your-ir-team/ 

 

 

  

http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/09/28/news/anonymous_opbankdump_unipol_intesa-123815381/?ref=HRER2-1
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/09/28/news/anonymous_opbankdump_unipol_intesa-123815381/?ref=HRER2-1
http://calgary.ctvnews.ca/police-investigate-security-breach-of-university-of-calgary-s-peoplesoft-system-1.2583492
http://calgary.ctvnews.ca/police-investigate-security-breach-of-university-of-calgary-s-peoplesoft-system-1.2583492
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:enNyZpPlZmsJ:pastebin.com/57J2kh8Y+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:enNyZpPlZmsJ:pastebin.com/57J2kh8Y+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
https://securelist.com/blog/research/72283/gaza-cybergang-wheres-your-ir-team/
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28. 9. 2015 

Trump Hotel Collection – terčem malwarové infekce 

Vedení společnosti Trump Hotel Collection oznámilo, že její počítačové sítě napříč USA a Kanadou se staly 

terčem malwarové infekce, díky které mohlo docházet ke krádežím dat z kreditních karet zákazníků. 

Seznam hotelů postižených infekcí zahrnuje dvě místa v New Yorku a po jednom v Chicagu, Honolulu, 

Las Vegas, Torontu a Miami. 

Odkazy: http://money.cnn.com/2015/09/30/technology/trump-hotels-hack/ 

 

 

29. 9. 2015 

Patreon – narušení bezpečnosti 

Zástupci společnosti Patreon, která umožňuje lidem pravidelně finančně podporovat různé webové stránky, 

umělce nebo projekty, oznámili, že došlo k narušení bezpečnosti jejich systémů. Kompromitovány tak 

mohly být některé e-mailové a poštovní adresy a registrovaná jména. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/10/patreon-some-user-names-e-mail-and-mailing-

addresses-stolen/ 

 

 

29. 9. 2015 

Kmart – narušení bezpečnosti a únik dat 

Australský obchodní řetězec s domácím zbožím Kmart vyšetřuje narušení bezpečnosti svých systémů, 

ke kterému mělo dojít počátkem měsíce září. V průběhu kybernetického bezpečnostního incidentu mělo 

dojít k úniku dat o zákaznících obchodu. 

Odkazy: http://www.oaic.gov.au/news-and-events/statements/privacy-statements/kmart-australia-data-

breach/kmart-australia-data-breach 

 

 

  

http://money.cnn.com/2015/09/30/technology/trump-hotels-hack/
http://arstechnica.com/security/2015/10/patreon-some-user-names-e-mail-and-mailing-addresses-stolen/
http://arstechnica.com/security/2015/10/patreon-some-user-names-e-mail-and-mailing-addresses-stolen/
http://www.oaic.gov.au/news-and-events/statements/privacy-statements/kmart-australia-data-breach/kmart-australia-data-breach
http://www.oaic.gov.au/news-and-events/statements/privacy-statements/kmart-australia-data-breach/kmart-australia-data-breach
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky vzdělávacího portálu okresu Wayne  (boe.wayn.k12.wv.us) 

Neznámí útočníci  

http://www.statejournal.com/story/29943796/hacker-claiming-to-be-part-of-islamic-state-hacks-wayne-

county-wv-board-of-education-website-redirects-visitors-to-site-promoting-terrorism 

 

Digitální dopravní signalizace ve Francii  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/hacked-electronic-signpost-france/ 

 

Řada 53 webových stránek ve státě Jižní Afrika  (-) 

Hacktivista „F3PN“  

http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-156/web-and-mobile-data/hacker-targets-

south/en 

 

Webové stránky bangladéšské Dhaka University  (du.ac.bd) 

Hacktivista „Cyber-71“  

http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/11/dhaka-university-website-still-down-authorities-claim-

hacker-marked 

 

Webové stránky Embarcadero Media Group  (embarcadero.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-embarcadero-news-group-websites/ 

 

Řada 8 vietnamských vládních webových stránek  (-) 

Hacktivistické skupiny „Anonymous“ ,„AntiSec“ a „HagashTeam“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-vietnam-government-against/ 

 

Webové stránky Philippines' National Telecom Commission  (ntc.gov.ph) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-defaces-philippines-telecom-commission-website-

protesting-slow-internet-speeds-492336.shtml 

 

Indické vládní webové stránky Kerala  (kerala.gov.in) 

Hacktivistická skupina „Team Pak Cyber Attacker“  

http://www.thehindu.com/news/national/kerala/government-website-hacked/article7694665.ece 

 

Řada pákistánských vládních webových stránek  (pakistan.gov.pk, …) 

Hacktivistická skupina „The Mallu Cyber Soldiers“  

http://www.inquisitr.com/2451705/indian-hackers-deface-over-40-pakistani-websites-hours-after-two-

indian-government-portals-were-hacked/ 

  

http://www.statejournal.com/story/29943796/hacker-claiming-to-be-part-of-islamic-state-hacks-wayne-county-wv-board-of-education-website-redirects-visitors-to-site-promoting-terrorism
http://www.statejournal.com/story/29943796/hacker-claiming-to-be-part-of-islamic-state-hacks-wayne-county-wv-board-of-education-website-redirects-visitors-to-site-promoting-terrorism
https://www.hackread.com/hacked-electronic-signpost-france/
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-156/web-and-mobile-data/hacker-targets-south/en
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-156/web-and-mobile-data/hacker-targets-south/en
http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/11/dhaka-university-website-still-down-authorities-claim-hacker-marked
http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/11/dhaka-university-website-still-down-authorities-claim-hacker-marked
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-embarcadero-news-group-websites/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-vietnam-government-against/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-defaces-philippines-telecom-commission-website-protesting-slow-internet-speeds-492336.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-defaces-philippines-telecom-commission-website-protesting-slow-internet-speeds-492336.shtml
http://www.thehindu.com/news/national/kerala/government-website-hacked/article7694665.ece
http://www.inquisitr.com/2451705/indian-hackers-deface-over-40-pakistani-websites-hours-after-two-indian-government-portals-were-hacked/
http://www.inquisitr.com/2451705/indian-hackers-deface-over-40-pakistani-websites-hours-after-two-indian-government-portals-were-hacked/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky britské National Crime Agency  (nationalcrimeagency.gov.uk) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://arstechnica.com/security/2015/09/lizard-squad-launches-ddos-against-uk-law-enforcement-agency/ 

 

Webové stránky policejního oddělení v britském Greater Manchester  (gmp.police.uk) 

Hacktivista „@n0w1337“  

http://www.infosecurity-magazine.com/news/manchester-uks-website-knocked/ 

 

Webové stránky britského letiště Manchester Airport  (manchesterairport.co.uk) 

Hacktivista „@n0w1337“  

http://home.bt.com/news/uk-news/greater-manchester-police-website-targeted-by-hacker-

11364001567404 

 

Webové stránky policejního oddělení v britském Essexu  (essex.police.uk) 

Hacktivista „@n0w1337“  

http://www.theregister.co.uk/2015/09/04/essex_police_ddos/ 

 

Řada britských korporací a institucí  (baesystems.com, lloydsbank.com, …) 

Hacktivista „DD4BC“  

http://arstechnica.com/business/2015/09/uk-banks-corporations-are-being-blackmailed-by-bitcoin-

cyberextortionists/ 

 

Webové stránky Kremlu a ruské volební komise (kremlin.ru, cikrf.ru) 

Neznámí útočníci  

https://www.rt.com/politics/315338-hacker-attack-kremlin-website/ 

 

Webové stránky pro sdílení obrázků a fotografií 4Chan a 8Chan (4chan.org, 8ch.net) 

Neznámí útočníci  

http://www.dailydot.com/technology/imgur-4chan-8chan-exploit/ 

 

Servery Rutgers University  (rutgers.edu) 

Hacktivista „Exfocus“  

http://news.softpedia.com/news/despite-new-equipment-rutgers-university-goes-down-after-ddos-attack-

493155.shtml 

 

Několik thaiwanských webových stráneky  (thaigov.go.th) 

Neznámí útočníci  

http://www.bbc.com/news/world-asia-34409343 

https://www.hackread.com/anonymous-brings-down-taiwan-govt-websites/
http://www.infosecurity-magazine.com/news/manchester-uks-website-knocked/
http://home.bt.com/news/uk-news/greater-manchester-police-website-targeted-by-hacker-11364001567404
http://home.bt.com/news/uk-news/greater-manchester-police-website-targeted-by-hacker-11364001567404
http://www.theregister.co.uk/2015/09/04/essex_police_ddos/
http://arstechnica.com/business/2015/09/uk-banks-corporations-are-being-blackmailed-by-bitcoin-cyberextortionists/
http://arstechnica.com/business/2015/09/uk-banks-corporations-are-being-blackmailed-by-bitcoin-cyberextortionists/
https://www.rt.com/politics/315338-hacker-attack-kremlin-website/
http://www.dailydot.com/technology/imgur-4chan-8chan-exploit/
http://news.softpedia.com/news/despite-new-equipment-rutgers-university-goes-down-after-ddos-attack-493155.shtml
http://news.softpedia.com/news/despite-new-equipment-rutgers-university-goes-down-after-ddos-attack-493155.shtml
http://www.bbc.com/news/world-asia-34409343

