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ČR 

13. 11. 2015 

Česká spořitelna – phishingové zprávy 

Česká spořitelna varuje před novými podvodnými e-maily, které vyzývají její klienty, aby zaslali své osobní 

údaje a údaje o své platební kartě zpět na e-mailovou adresu odesílatele. Oproti předchozím verzím 

se v některých zprávách objevují i fotografie skutečných zaměstnankyň banky. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2560.xml?archivePage=phishing&na

vid=nav00156_phishing_aktuality 

 

 

26. 11. 2015 

Hacknuté platební terminály – cílem podvodných výběrů 

Ruští podvodníci vložili na legitimní bankovní účty sumy ve výši pět až třicet tisíc rublů, které vzápětí vybrali. 

Potvrzení o transakci pak poslali svým komplicům v USA a ČR. Ti využili hacknuté platební terminály, 

aby přesvědčili banku, že předchozí výběr z bankomatu byl zrušen. Tuto akci opakovali, dokud z bankomatu 

nevybrali všechny peníze. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=5486 

 

 

30. 11. 2015 

Exekutorská komora – podvodné zprávy 

V měsíci listopadu se objevily spamové zpráv zneužívající e-mailovou adresu Exekutorské komory ČR. 

Podvodné e-maily s předmětem “DRUHE UPOZORNENI NA NARIZENOU EXEKUCI” byly rozeslány v sobotu 

28. listopadu 2015 a vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů. Zprávy obsahují pokyny k úhradě 

dluhů zkopírované z webových stránek některých soudních exekutorů. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/scam419/druhe-upozorneni-na-narizenou-exekuci-20151128/ 

 

 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2560.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2560.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=5486
http://www.hoax.cz/scam419/druhe-upozorneni-na-narizenou-exekuci-20151128/
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Svět 

1. 11. 2015 

Vývojáři softwaru vBulletin–cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Vývojáři softwarového balíčku vBulletinurčeného pro webovádiskusní fóra vydali opravu zabezpečení jen 

několik hodin poté, co vyšlo najevo, že došlo hackerskému útoku na jejich stránky, odkud unikly hesla 

a další citlivé informace téměř 480 tisícůpřispěvovatelů. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/11/vbulletin-password-hack-fuels-fears-of-serious-internet-

wide-0-day-attacks/ 

 

 

3. 11. 2015 

Izraelské noviny Ha’aretz – odcizení twitterového účtu 

Účet izraelských novin Ha’aretz na sociální síti Twitter byl dočasně ovládnut pro-palestinskými hackery, 

kteří na něm publikovali nenávistné komentáře a obrázky. 

Odkazy: https://www.hackread.com/pro-palestinian-hackers-hack-haaretz-twitter/ 

 

 

4. 11. 2015 

Administrativa prezidenta Obamy – odcizení e-mailového účtu 

Zpravodajský portál The Wall Street Journal odhalil informaci, že e-mailový účet a některé další účty pro 

mediální komunikaci Obamovy administrativy byly ovládnuty hackery íránských revolučních gard. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/u.s.-government-officials-hacked-by-iranian-

revolutionary-guard.html 

 

 

4. 11. 2015 

Společnost Touchnote – cílem hackerského útoku 

Britská společnost Touchnote, která vyvíjí aplikaci pro on-line pohlednicové služby, upozornila své 

registrované zákazníky, že některé jejich osobních údaje mohly být po hackerském útoku kompromitovány. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/touchnote-photo-site-breached-names-addresses-

taken/article/452401/ 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2015/11/vbulletin-password-hack-fuels-fears-of-serious-internet-wide-0-day-attacks/
http://arstechnica.com/security/2015/11/vbulletin-password-hack-fuels-fears-of-serious-internet-wide-0-day-attacks/
https://www.hackread.com/pro-palestinian-hackers-hack-haaretz-twitter/
http://www.esecurityplanet.com/network-security/u.s.-government-officials-hacked-by-iranian-revolutionary-guard.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/u.s.-government-officials-hacked-by-iranian-revolutionary-guard.html
http://www.scmagazine.com/touchnote-photo-site-breached-names-addresses-taken/article/452401/
http://www.scmagazine.com/touchnote-photo-site-breached-names-addresses-taken/article/452401/
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4. 11. 2015 

Prodejce vstupenek ShowTix4U – cílem hackerského útoku 

Nevadský on-line prodejce vstupenek ShowTix4U oznámil, že došlo k hackerskému průniku do jeho 

databází, kde byly ohroženyinformace o zákaznících včetně údajů o kreditních kartách. 

Odkazy: http://www.wsaw.com/home/headlines/ShowTix4U-ticket-website-customers-warned-following-

data-breach--340023262.html 

 

 

5. 11. 2015 

Resort Four Winds Casino – napaden PoS malwarem 

Zástupci resortu Four Winds Casino zveřejnili informaci, že došlok odhalení malwaru, který kradl data 

z platebních karet. Malwarem byly dotčeny platební systémy ve čtyřech resortních zařízeních v období mezi 

říjnem 2014 a říjnem 2015. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/11/05/michigan_casino_credit_card_hack/ 

 

 

5. 11. 2015 

Zástupce ředitele FBI – odcizení e-mailového účtu 

Stejný náctiletý hacker ze skupiny „CWA“, kterému se podařilo infiltrovat e-mailový účet ředitele CIA, 

prohlásil, žese mu podařilo proniknout do e-mailového účtu zástupce ředitele FBI Marka Giuliana. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/crackas-with-attitude-say-theyre-at-it-again-claim-hack-of-fbi-

deputys-email/article/452037/ 

 

 

6. 11. 2015 

Hnutí Ku Klux Klan – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivisté ze skupiny „Anonymous“ v rámci operace nazvané #opKKK pronikli do databází hnutí Ku Klux 

Klanu odkud získali a posléze i zveřejnili identitu přibližně jednoho tisíce členů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/anonymous-exposes-identities-of-1000-kkk-members/ 

 

 

6. 11. 2015 

Sociální síť Xat – cílem hackerského útoku 

Neznámým hackerům se podařilo pomocí sociálního inženýrství získat kontrolu nad některými servery 

britské sociální sítě Xat (xat.com). Provozovatelé informovali uživatele, že útočníci tak měli přístup k jejich 

databázím, které obsahovaly uživatelská jména, IP adresy, e-mailové adresy a hashovaná hesla. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/uk-social-networking-site-xat-hacked-user-database-acquired-by-

hackers/  

http://www.wsaw.com/home/headlines/ShowTix4U-ticket-website-customers-warned-following-data-breach--340023262.html
http://www.wsaw.com/home/headlines/ShowTix4U-ticket-website-customers-warned-following-data-breach--340023262.html
http://www.theregister.co.uk/2015/11/05/michigan_casino_credit_card_hack/
http://www.scmagazine.com/crackas-with-attitude-say-theyre-at-it-again-claim-hack-of-fbi-deputys-email/article/452037/
http://www.scmagazine.com/crackas-with-attitude-say-theyre-at-it-again-claim-hack-of-fbi-deputys-email/article/452037/
http://www.zdnet.com/article/anonymous-exposes-identities-of-1000-kkk-members/
http://www.databreaches.net/uk-social-networking-site-xat-hacked-user-database-acquired-by-hackers/
http://www.databreaches.net/uk-social-networking-site-xat-hacked-user-database-acquired-by-hackers/
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8. 11. 2015 

Servery brazilské armády – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Servery brazilské armády se staly cílem hackerského útoku, během kterého došlo k úniku čísel sociálního 

pojištění a hesel přibližně 7 tisíc důstojníků. K incidentu údajně došlo v reakci na nevhodné chování 

armádního týmu během kybernetického cvičení. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/brazilian-army-gets-hacked/ 

 

 

8. 11. 2015 

Portál registru zatčených – cílem hackerského útoku 

Hackeři, kteří stáli za proniknutím do e-mailového účtu ředitele CIA, se přihlásili k útoku na portál JABS, 

skrze který mají policejní složky přístup k registru zatčených. 

Odkazy: http://www.wired.com/2015/11/cia-email-hackers-return-with-major-law-enforcement-

breach/#slide-1 

 

 

9. 11. 2015 

Britská parlamentní počítačová síť – cílem hackerského útokus únikem dat 

Neznámým útočníkům se v květnu podařilo proniknout do britské parlamentní počítačové sítě, kde získali 

přístup k citlivým informacím. V zápětí zaslali žádost o výkupné poslanci Chi Onwurahovi, který je jedním 

ze stínových ministrů. 

Odkazy: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4608292.ece 

 

 

9. 11. 2015 

Mezinárodní letiště Norwich – cílem hackerského útokus únikem dat 

Hacker, který si říká „HRG“, pronikl do databází webových stránek britského mezinárodního letiště Norwich 

(norwichairport.co.uk). Získal tak údaje o uživatelích registrovaných v mediálním centru letiště. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-34769924 

 

 

10. 11. 2015 

Comsat – masivní únik dat 

Společnost Comcast resetovala více než 200 tisíchesel po té, co se hacker pod přezdívkou „Orion“ 

přihlásil k odcizení obsahu jejich databáze a nabídl jej k prodeji na dark webu. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/11/11/comcast_passwords_leak/ 

  

http://www.zdnet.com/article/brazilian-army-gets-hacked/
http://www.wired.com/2015/11/cia-email-hackers-return-with-major-law-enforcement-breach/#slide-1
http://www.wired.com/2015/11/cia-email-hackers-return-with-major-law-enforcement-breach/#slide-1
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4608292.ece
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-34769924
http://www.theregister.co.uk/2015/11/11/comcast_passwords_leak/
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10. 11. 2015 

Aplikace Spotify – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Podle zpravodajského portálu Newsweek uniklo více než tisíc e-mailových adres a hesel z databází aplikace 

pro streamování hudby Spotify, která byla cílem hackerského útoku. 

Odkazy: http://www.newsweek.com/hundreds-spotify-accounts-leaked-apparent-hack-last-week-392696 

 

 

10. 11. 2015 

TAFE Queensland – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Webové stránky a databáze velkého poskytovateledalšího vzdělávání a odborné přípravy v australském 

Queenslandu se staly terčem hackerského útoku, během kterého byly ohroženy osobní údaje tisíců 

studentů této instituce. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/queensland-tafe-student-data-exposed-in-hack/ 

 

 

10. 11. 2015 

Fantasy Premier League – obětí malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes odhalila podrobnosti o malvertisingové kampani zaměřené 

na webové stránky fantasy.premierleague.com. Návštěvníci těchto stránek byli přesměrováváni na jiné, 

které obsahovaly Nuclear Exploit Kit. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/11/official-premier-league-fantasy-website-

site-pushes-malvertising/ 

 

 

10. 11. 2015 

Korejský institut vědy a techniky – krádež dat z kreditních karet 

Více než dvanáct studentů a učitelů Korejského institutu vědy a techniky (KAIST) se stalo obětí krádeže dat 

z kreditních karet, které se pokusil zneužít k platbám neznámý hacker v Japonsku. 

Odkazy: https://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/116_190866.html 

 

 

11. 11. 2015 

Ázerbajdžánská centrální banka – cílem arménských hackerů 

Skupina arménských hackerů „Armenian A.S.A.L.A. group“ napadli jednu ze subdomén Ázerbajdžánské 

centrální banky, která má na starosti hypotéční půjčky, a zveřejnili část získaných zákaznických dat. 

Odkazy: https://www.hackread.com/armenian-group-hacks-azerbaijan-central-bank/ 

  

http://www.newsweek.com/hundreds-spotify-accounts-leaked-apparent-hack-last-week-392696
http://www.zdnet.com/article/queensland-tafe-student-data-exposed-in-hack/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/11/official-premier-league-fantasy-website-site-pushes-malvertising/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/11/official-premier-league-fantasy-website-site-pushes-malvertising/
https://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/116_190866.html
https://www.hackread.com/armenian-group-hacks-azerbaijan-central-bank/
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11. 11. 2015 

Securus Technologies – masivní únik dat 

Z databází americké společnosti Securus Technologies odcizil neznámý hacker rozsáhlou kolekci metadat, 

která obsahovala více než 70 milionů záznamů telefonních hovorů vězňů do více než 37 států USA. 

Odkazy: https://theintercept.com/2015/11/11/securus-hack-prison-phone-company-exposes-thousands-

of-calls-lawyers-and-clients/ 

 

 

11. 11. 2015 

Instalátor Ammyysoftware – součástí malwarové kampaně 

Instalátor programu Ammyy pro vzdálenou správu počítače byl kompromitován. Šířil nástroje používané 

hackerskou skupinou „Buhtrap“, která s jejich pomocí mohla ovládnout počítač oběti. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2015/11/11/operation-buhtrap-malware-distributed-via-ammyy-

com/ 

 

 

12. 11. 2015 

Identita kanadského násilníka – zveřejněna hnutím Anonymous 

Hacktivistům zhnutí„Anonymous“ se podařilo přimět policejní orgány v kanadském Halifaxu 

k znovuotevření vyšetřování sexuálního napadení dívky svým spolužákem v průběhu oslav Halloweena. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-exposes-identity-of-alleged-halifax-rapist/ 

 

 

15. 11. 2015 

Fashion to Figure – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Fashion to Figure upozornila své zákazníky, že na jednom z jejich serverů, kde byla uložena data 

z kreditních karet, byl objeven škodlivý malware a data zákazníků tak mohla být ohrožena. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/fashion-to-figure-notifying-customers-of-payment-card-

compromise/ 

 

 

15. 11. 2015 

Noble House Hotels and Resorts – narušení bezpečnosti a únik dat 

Luxusní hotelový řetězec Noble House Hotels and Resorts oznámil svým klientům, že došlo k průniku do 

systémů šesti jejich zařízení. Incident byl odhalen na základě množících se neautorizovaných plateb 

zákazníků hotelového řetězce. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/noble-house-hotels-and-resorts-notifies-customers-at-six-luxury-

hotels-of-payment-card-breach/  

https://theintercept.com/2015/11/11/securus-hack-prison-phone-company-exposes-thousands-of-calls-lawyers-and-clients/
https://theintercept.com/2015/11/11/securus-hack-prison-phone-company-exposes-thousands-of-calls-lawyers-and-clients/
http://www.welivesecurity.com/2015/11/11/operation-buhtrap-malware-distributed-via-ammyy-com/
http://www.welivesecurity.com/2015/11/11/operation-buhtrap-malware-distributed-via-ammyy-com/
https://www.hackread.com/anonymous-exposes-identity-of-alleged-halifax-rapist/
http://www.databreaches.net/fashion-to-figure-notifying-customers-of-payment-card-compromise/
http://www.databreaches.net/fashion-to-figure-notifying-customers-of-payment-card-compromise/
http://www.databreaches.net/noble-house-hotels-and-resorts-notifies-customers-at-six-luxury-hotels-of-payment-card-breach/
http://www.databreaches.net/noble-house-hotels-and-resorts-notifies-customers-at-six-luxury-hotels-of-payment-card-breach/
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16. 11. 2015 

Ruská APT skupina „Turla“ – identifikace nové kampaně 

Bezpečnostní společnost FireEye identifikovala novou kampaň ruské APT skupiny „Turla“, kterou před tím 

analyzovali i odborníci ze společnosti Kaspersky. Tentokrát se kampaň zaměřuje na více než 100 webových 

stránek z vládního a komerčního a sektoru. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/tracking-scripts-used-by-state-sponsored-group-to-spy-on-

government-officials-496245.shtml 

 

 

17. 11. 2015 

Islamistické hnutí ISIS – odcizení twitterových účtů 

V reakci na tragické události v Paříži haktivistická skupina „Anonymous“ odcizila a zrušila více než 5 a půl 

tisíce účtů na sociální síti Twitter, které patřili sympatizantům radikálního islamistického hnutí ISIS. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/anonymous-shutters-55k-pro-isis-twitter-accounts/article/454869/ 

 

 

17. 11. 2015 

Propaganda ISIS na dark webu – nahrazena reklamou 

Propagandistické webové stránky Islámského státu (ISIS) na dark webu byly pozásahu hacktivistickým 

hnutím „Anonymous“nahrazeny reklamou na antidepresivum Prozac s komentářem, aby se „rádoby 

příznivci ISIS uklidnili“. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hackers-replace-dark-web-isis-propaganda-site-advert-prozac-1530385 

 

 

17. 11. 2015 

Malvertisingová kampaň „Casino“ 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes identifikovala jednu z nejrozšířenějších malvertisingových kampaní 

za poslední měsíce, která působí skrze 10 různých reklamních domén. Návštěvníci dotčených stránek byli 

přesměrováváni na stránky s Angler a Neutrino exploit kitem. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/11/the-casino-malvertising-campaign/ 

 

 

17. 11. 2015 

PayPal – phishingová stránka s pravým certifikátem 

Neznámí hackeři vytvořili falešný klon platebního portálu PayPal, pro který však použili pravý SSL certifikát 

od World Bank Domain. 

Odkazy: https://www.hackread.com/world-bank-ssl-certificate-host-paypal-phishing-scam/ 

  

http://news.softpedia.com/news/tracking-scripts-used-by-state-sponsored-group-to-spy-on-government-officials-496245.shtml
http://news.softpedia.com/news/tracking-scripts-used-by-state-sponsored-group-to-spy-on-government-officials-496245.shtml
http://www.scmagazine.com/anonymous-shutters-55k-pro-isis-twitter-accounts/article/454869/
http://www.ibtimes.co.uk/hackers-replace-dark-web-isis-propaganda-site-advert-prozac-1530385
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/11/the-casino-malvertising-campaign/
https://www.hackread.com/world-bank-ssl-certificate-host-paypal-phishing-scam/
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18. 11. 2015 

Softwarová společnost Landesk – narušení bezpečnosti 

Společnost Landesk, která prodává software pro vzdálenou správu počítačů, serverů a mobilních zařízení, 

upozornila své zaměstnance, že došlo narušení bezpečnosti systémů a jejich osobní údaje mohly být 

kompromitovány. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/11/breach-at-it-automation-firm-landesk/ 

 

 

18. 11. 2015 

Sharjah Bank – cílem hackerského útoku a vydírání 

Hacker s přezdívkou „Hacker Buba“ pronikl do systémů Sharjah Bank ve Spojených arabských emirátech, 

kde se mu podařilo získat přístup důvěrným datům klientů. Tyto data nyní drží jako rukojmí a požaduje 

od banky výkupné v hodnotě 3 milionů dolarů. 

Odkazy: http://gulfnews.com/xpress/dubai/courts-crime/hacker-holds-uae-bank-to-ransom-demands-3m-

1.1626394 

 

 

18. 11. 2015 

Nová špionážní kampaň podobná kampani „Dark Seoul“ 

Bezpečnostní výzkumník ze společnosti Palo Alto identifikoval novou špionážní kampaň, která má podobné 

rysy jako nechvalně známá kampaň „Dark Seoul“ z března 2013. 

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/11/tdrop2-attacks-suggest-dark-seoul-

attackers-return/ 

 

 

19. 11. 2015 

Aktivity APT skupiny „Stroncium“ 

Společnost Microsoft zveřejnila detaily o APT skupině Strontium (také známé jako APT28, Sednit, Sofacy 

a Fancy Bear). Ta vyhledává své potenciální cíle z mailing listů, diskusních fór a sociálních sítí 

a na vytipované oběti pak aplikuje spear-phishingové techniky, aby se dostali k jejich přihlašovacím údajům. 

Odkazy: http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/strontium-microsoft-warns-

of-hacking-gang-targeting-government-and-nato-workers/ 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/11/breach-at-it-automation-firm-landesk/
http://gulfnews.com/xpress/dubai/courts-crime/hacker-holds-uae-bank-to-ransom-demands-3m-1.1626394
http://gulfnews.com/xpress/dubai/courts-crime/hacker-holds-uae-bank-to-ransom-demands-3m-1.1626394
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/11/tdrop2-attacks-suggest-dark-seoul-attackers-return/
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/11/tdrop2-attacks-suggest-dark-seoul-attackers-return/
http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/strontium-microsoft-warns-of-hacking-gang-targeting-government-and-nato-workers/
http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/strontium-microsoft-warns-of-hacking-gang-targeting-government-and-nato-workers/
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20. 11. 2015 

Hotelový řetězec Starwood – napaden PoS malwarem 

Řetezec Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc tvrdí, že platební systémy v 54 z jeho hotelů v Severní 

Americe byly napadeny škodlivým softwarem, který byl určen ke sběru dat platebních karet zákazníků. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-starwood-hotels-hacking-

idUSKCN0T91XO20151120#sRYDJwSG4gBkmgci.97 

 

 

22. 11. 2015 

Linux Australia – narušení bezpečnosti a únik dat 

Podle vyjádření Joshua Hesketha, prezidenta společnosti Linux Australia, která zastřešuje uživatele linuxu 

v Austrálii, došlo už k letošnímu druhému průniku do databází společnosti. Během incidentu uniklo 

neupřesněné množství osobních informací uživatelů. 

Odkazy: http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/70431-linux-australia-suffers-another-data-

leak 

 

 

23. 11. 2015 

Pět nejmenovaných bankovních institucí – krádež finančních prostředků 

Podle společnosti Group-IB zločinci v Rusku za posledních 5 let našli způsob, jak ukrást 252 milionů rublů 

z pěti nejmenovaných bank. Zločinci použili novou techniku zvanou "reverzní útok na bankomaty". 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/11/23/visa-mastercard-atm-fraud-hackers-

steal-millions-dollars/ 

 

 

23. 11. 2015 

Pearson VUE – narušení bezpečnosti 

Poskytovatel technologie certifikačního managementu Pearson VUE oznámila narušení bezpečnosti jejích 

systémů po té, co odhalila malwarovou infekci ve svém Credential Manager systému. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/11/23/pearson_vue_data_breach_pcm/ 

 

 

23. 11. 2015 

Populární blogy – cílem malvertisingové kampaně 

Desítky blogů a webových stránek postavených na CMS Wordpress jsou podle společnosti Malwarebytes 

cílem nové malvertisingové kampaně, které má podobné rysy jako již dříve zaznamenaná kampaň „EITest“. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/hacking-2/2015/11/catching-up-with-the-eitest-compromise-a-

year-later/  

http://www.reuters.com/article/us-starwood-hotels-hacking-idUSKCN0T91XO20151120#sRYDJwSG4gBkmgci.97
http://www.reuters.com/article/us-starwood-hotels-hacking-idUSKCN0T91XO20151120#sRYDJwSG4gBkmgci.97
http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/70431-linux-australia-suffers-another-data-leak
http://www.itwire.com/business-it-news/open-source/70431-linux-australia-suffers-another-data-leak
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/11/23/visa-mastercard-atm-fraud-hackers-steal-millions-dollars/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/11/23/visa-mastercard-atm-fraud-hackers-steal-millions-dollars/
http://www.theregister.co.uk/2015/11/23/pearson_vue_data_breach_pcm/
https://blog.malwarebytes.org/hacking-2/2015/11/catching-up-with-the-eitest-compromise-a-year-later/
https://blog.malwarebytes.org/hacking-2/2015/11/catching-up-with-the-eitest-compromise-a-year-later/
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23. 11. 2015 

GlassRAT – odhalení nástroje 

Společnost RSA odhalila podrobnosti o novém nezjistitelném nástroji pro vzdálenou administraci, 

pojmenovaném GlassRAT. Nástroj je již třiroky aktivně používán jako součást kampaně zaměřené na čínské 

občany v komerčních organizacích. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/glassrat-zerodetection-trojan/ 

 

 

23. 11. 2015 

Americká modelka Gigi Hadid – cílem vydírání 

Modelka Gigi Hadid se stala terčem vydírání skupinou hackerů. Ti tvrdí, že jsou připraveni zveřejnit 

soukromé informace z jejího iPhonu, pokud jim nezaplatí výkupné. 

Odkazy: http://www.tmz.com/2015/11/23/gigi-hadid-iphone-hackers/ 

 

 

24. 11. 2015 

US Air Force – únik dat 

Vedení leteckých sil USA vyšetřuje incident, kdy se klasifikovaná data o výběrovém řízení na bombardéry 

nové generace dostaly do reportů publikovaných časopisem Forbes. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/usa-airforce-bomber-

idUSL1N13G01220151125#2jOmxoHjGQ3smBxZ.97 

 

 

27. 11. 2015 

Hungryhouse – narušení bezpečnosti 

Britská on-line služba Hungryhouse, která zařizuje dovážku jídel, resetovala přihlašovací hesla tisícům svých 

zákazníků v reakci na průnik do systémů třetí strany. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/11/27/hungryhouse_password_change/ 

 

 

27. 11. 2015 

VTech – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Výrobce elektronických hraček Vtech přiznal, že jeho zákaznická databáze se stala cílem hackerského útoku. 

Unikly přitom osobní údaje téměř pěti milionů rodičů a 200 000 dětí. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/one-of-the-largest-hacks-yet-exposes-data-on-hundreds-of-

thousands-of-kids 

  

http://www.infosecurity-magazine.com/news/glassrat-zerodetection-trojan/
http://www.tmz.com/2015/11/23/gigi-hadid-iphone-hackers/
http://www.reuters.com/article/usa-airforce-bomber-idUSL1N13G01220151125#2jOmxoHjGQ3smBxZ.97
http://www.reuters.com/article/usa-airforce-bomber-idUSL1N13G01220151125#2jOmxoHjGQ3smBxZ.97
http://www.theregister.co.uk/2015/11/27/hungryhouse_password_change/
http://motherboard.vice.com/read/one-of-the-largest-hacks-yet-exposes-data-on-hundreds-of-thousands-of-kids
http://motherboard.vice.com/read/one-of-the-largest-hacks-yet-exposes-data-on-hundreds-of-thousands-of-kids
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30. 11. 2015 

Webové stránky UNFCCC – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ proniklo do databází webových stránek United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), odkud získala a vzápětí publikovala osobní informace týkající 

se 1415 úředníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-un-climate-change-website/ 

 

 

30. 11. 2015 

Policejní oddělení v Thajsku – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ v rámci operace #OpSingleGateway provedlo hackerský útok na oddělení 

thajské policie. Akce proběhla jako protest proti místní cenzuře internetu. 

Odkazy: https://hacked.com/opsinglegateway-anonymous-hacks-thai-police-servers-proves-its-point/ 

  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-un-climate-change-website/
https://hacked.com/opsinglegateway-anonymous-hacks-thai-police-servers-proves-its-point/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 15 / 17 incidenty - listopad2015 
 

Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky britské židovské školy  (jfs.brent.sch.uk) 

Islamistická hacktivistická skupina „Tunisian Fallaga Team“  

https://www.rt.com/uk/321597-islamist-hackers-jewish-school/ 

 

Webové stránky subdomén tří úřadů v americkém okresu Richland  (co.richland.wi.us) 

Pro-islamistická hacktivistická skupina „Team System DZ“  

https://www.hackread.com/isis-hacks-richland-county-veterans-services-site/ 

 

Řada 125 pákistánských webových stránek  (-) 

Několik indických hacktivistických skupin  

http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-125-pakistani-websites-as-payback-for-mumbai-

2008-attacks-496903.shtml 

 

Řada více než 200 pákistánských webových stránek  (-) 

Několik indických hacktivistů  

http://www.techworm.net/2015/11/indian-cyber-warriors-pay-homage-to-2611-martyrs-by-hacking-

200.html 

 

Webové stránky indického policejního oddělení v Jabalpuru  (jabalpurpolice.org) 

Hacktivistická skupina „Pakistani Cyber Attackers“  

http://www.databreaches.net/madhya-pradesh-police-falls-to-pakistani-cyber-attackers/ 

  

https://www.rt.com/uk/321597-islamist-hackers-jewish-school/
https://www.hackread.com/isis-hacks-richland-county-veterans-services-site/
http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-125-pakistani-websites-as-payback-for-mumbai-2008-attacks-496903.shtml
http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-125-pakistani-websites-as-payback-for-mumbai-2008-attacks-496903.shtml
http://www.techworm.net/2015/11/indian-cyber-warriors-pay-homage-to-2611-martyrs-by-hacking-200.html
http://www.techworm.net/2015/11/indian-cyber-warriors-pay-homage-to-2611-martyrs-by-hacking-200.html
http://www.databreaches.net/madhya-pradesh-police-falls-to-pakistani-cyber-attackers/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky Salt Lake City School District  (slcschools.org) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmagazine.com/salt-lake-schools-hit-with-ddos-attack/article/451480/ 

 

Webové stránky švýcarské e-mailové služby Protonmail  (protonmail.com) 

Hacktivistická skupina „Armada Collective“  

http://arstechnica.com/security/2015/11/crypto-e-mail-service-pays-6000-ransom-gets-taken-out-by-

ddos-anyway/ 

 

Webové stránky americké e-mailové služby VFEmail  (vfemail.net) 

Hacktivistická skupina „Armada Collective“  

http://havokmon.blogspot.co.uk/2015/11/teenage-script-kiddies-armada.html 

 

Webové stránky systémových řešení Zoho  (zoho.com) 

Neznámí útočníci 

https://www.zoho.com/service-updates/blog/zoho-services-under-criminal-attack.html 

 

Webové stránky kanadské e-mailové služby Hushmail  (hushmail.com) 

Neznámí útočníci  

https://help.hushmail.com/entries/107539976 

 

Webové stránky hostingové a e-mailové služby Runbox  (runbox.com) 

Neznámí útočníci  

https://blog.runbox.com/2015/11/ddos-attacks-on-runbox/ 

 

Webové stránky finanční instituce Swedbank  (swedbank.com) 

Hacktivista „CocaineSecurity“  

http://www.theregister.co.uk/2015/11/06/swedbank_hit_by_ddos_attack/ 

 

Webové stránky švýcarské e-mailové služby Neomailbox  (neomailbox.com) 

Hacktivistická skupina „Armada Collective“  

http://www.neomailbox.com/about/news/305-ddos-attack 

 

Webové stránky australské e-mailové služby Fastmail  (fastmail.com) 

Neznámí útočníci  

https://blog.fastmail.com/2015/11/11/ddos-attack-may-lead-to-potential-service-disruption-this-week/ 

 

Webové stránky IT security bloggera Grahama Cluleyho  (grahamcluley.com) 

Neznámí útočníci  

https://grahamcluley.com/2015/11/cluley-ddos-attack/ 

 

  

http://www.scmagazine.com/salt-lake-schools-hit-with-ddos-attack/article/451480/
http://arstechnica.com/security/2015/11/crypto-e-mail-service-pays-6000-ransom-gets-taken-out-by-ddos-anyway/
http://arstechnica.com/security/2015/11/crypto-e-mail-service-pays-6000-ransom-gets-taken-out-by-ddos-anyway/
http://havokmon.blogspot.co.uk/2015/11/teenage-script-kiddies-armada.html
https://www.zoho.com/service-updates/blog/zoho-services-under-criminal-attack.html
https://help.hushmail.com/entries/107539976
https://blog.runbox.com/2015/11/ddos-attacks-on-runbox/
http://www.theregister.co.uk/2015/11/06/swedbank_hit_by_ddos_attack/
http://www.neomailbox.com/about/news/305-ddos-attack
https://blog.fastmail.com/2015/11/11/ddos-attack-may-lead-to-potential-service-disruption-this-week/
https://grahamcluley.com/2015/11/cluley-ddos-attack/
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Výstupní uzly sítě TOR  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.deepdotweb.com/2015/11/14/possible-large-scale-ddos-attacks-on-tor-exit-nodes/ 

 

Webové stránky japonského Ministerstva zdravotnictví  (mhlw.go.jp) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.globalpost.com/article/6691762/2015/11/21/japan-probes-possible-cyber-attack-anonymous-

health-ministry-website 

 

Webové stránky Ruské centrální banky  (cbr.ru) 

Hacktivistická skupina „Turk Hack Team“  

https://www.hackread.com/turkish-hackers-target-russian-central-bank-site/ 

 

Webové stránky Cryptocoinsnews a Hacked  (cryptocoinsnews.com, hacked.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmagazineuk.com/news-websites-offer-bitcoin-bounty-over-ddos-attacker/article/456389/ 

 

Řada vládních webových stránek Islandu  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-crushes-iceland-govt-for-whale-slaughter/ 

 

Webové stránky třířeckých bankovních institucí  (-) 

Hacktivistická skupina „Armada Collective“  

http://www.reuters.com/article/greece-banks-idUSL8N13P5B420151130#8J9mWZxowdvvfWli.97 

https://www.deepdotweb.com/2015/11/14/possible-large-scale-ddos-attacks-on-tor-exit-nodes/
http://www.globalpost.com/article/6691762/2015/11/21/japan-probes-possible-cyber-attack-anonymous-health-ministry-website
http://www.globalpost.com/article/6691762/2015/11/21/japan-probes-possible-cyber-attack-anonymous-health-ministry-website
https://www.hackread.com/turkish-hackers-target-russian-central-bank-site/
http://www.scmagazineuk.com/news-websites-offer-bitcoin-bounty-over-ddos-attacker/article/456389/
https://www.hackread.com/anonymous-crushes-iceland-govt-for-whale-slaughter/
http://www.reuters.com/article/greece-banks-idUSL8N13P5B420151130#8J9mWZxowdvvfWli.97

