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ČR 

01. 12. 2014 

Exekutorská komora – spear phishingové e-maily 

Exekutorská komora varuje před podvodnými e-maily, které vyzívají adresáta k úhradě dluhů. Od 

předchozích případů se nová vlna liší tím , že se jedná o izolované pokusy, ve kterých útočník oslovuje oběť 

jejím příjmením. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355055-exekutorska-komora-varuje-pred-e-

maily-ktere-tahaji-z-lidi-penize.html 

 

 

 

02. 12. 2014 

Česká spořitelna – varuje před nebezpečným virem 

Česká spořitelna varuje před novým virem, který dokáže obejít zabezpečení transakcí prostřednictvím SMS 

zpráv. Aplikace po přihlášení do elektronického bankovnictví nabízí uživateli instalaci bezpečnostní aplikace 

pro mobilní telefon. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355238-staci-jedna-sms-a-penize-mizi-kvuli-viru-

z-uctu.html 

 

 

 

04. 12. 2014 

Českolipská firma – obětí šifrovacího malware 

Policie varuje před šířením škodlivého softwaru, který se tváří jako zpráva od České pošty. Zpráva obsahuje 

informace o nedoručení zásilky, která má být k vyzvednutí na poště s přiloženým odkazem. Po kliknutí na 

odkaz je do počítače nainstalován škodlivý software, který následně zašifruje vybrané soubory v počítači. 

Mezi oběťmi je i českolipská firma, které se podařilo malware odstranit z firemní sítě, ale nepodařilo se 

dešifrovat zasažené soubory. 

Odkazy: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skodlivy-software-ceskolipske-firme-zasifroval-soubory-v-

pocitaci/1155132 

 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355055-exekutorska-komora-varuje-pred-e-maily-ktere-tahaji-z-lidi-penize.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355055-exekutorska-komora-varuje-pred-e-maily-ktere-tahaji-z-lidi-penize.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355238-staci-jedna-sms-a-penize-mizi-kvuli-viru-z-uctu.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/355238-staci-jedna-sms-a-penize-mizi-kvuli-viru-z-uctu.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skodlivy-software-ceskolipske-firme-zasifroval-soubory-v-pocitaci/1155132
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skodlivy-software-ceskolipske-firme-zasifroval-soubory-v-pocitaci/1155132
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05. 12. 2014 

Česká spořitelna – varuje před phishingovými e-maily 

Podvodná zpráva vzbuzuje dojem, že byla zaslána Českou spořitelnou. Součástí zprávy je přiložený aktivní 

odkaz, který po kliknutí vyžaduje citlivé údaje a může nakazit počítač virem. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2316.xml?archivePage=news

_archive_subportal03&navid= 

 

 

 

12. 12. 2014 

Nová varianta špionážního malware Red October – má oběti i v České republice 

Bezpečnostní společnost Kaspersky Lab objevila novou variantu spywaru Red October, kterou pojmenovala 

Cloud Atlas. Ve své zprávě uvedla, že minimálně dvě české IP adresy z jim známých adres, byly ovlivněny 

tímto malwarem. 

Odkazy: http://securelist.com/blog/research/68083/cloud-atlas-redoctober-apt-is-back-in-style/ 

 

 

 

19. 12. 2014 

Česká spořitelna – varuje před podvody přes Facebook 

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

bankovnictví klienta a z něj následně čerpat jeho peníze. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2323.xml?archivePage=news

_archive_subportal03&navid= 

 

 

 

22. 12. 2014 

Ruský vízový systém (Visa Handling Services) – napaden útočníky 

Útočníkům z hacktivistické skupiny „AnonSec“ se podle vyjádření na jejich facebookovém profilu podařilo 

narušit bezpečnost ruské vízové služby (Visa Handling Services) pro Německo, Francii, Rakousko, Švýcarsko, 

Portugalsko, Českou republiku, Dánsko, Belgii, Kanadu a USA. 

Odkazy: https://www.facebook.com/AnonSecHackers.us/photos/a.607687852636678.1073741828.603919

956346801/790414157697379/?type=1 

 

 

 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2316.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2316.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
http://securelist.com/blog/research/68083/cloud-atlas-redoctober-apt-is-back-in-style/
http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2323.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/news_ie_2323.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
https://www.facebook.com/AnonSecHackers.us/photos/a.607687852636678.1073741828.603919956346801/790414157697379/?type=1
https://www.facebook.com/AnonSecHackers.us/photos/a.607687852636678.1073741828.603919956346801/790414157697379/?type=1
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29. 12. 2014 

Čeští uživatelé internetu – obětí phishingových e-mailů 

Ve velkém počtu českých e-mailových schránek se v průběhu vánočních svátků objevila podvodná zpráva 

s předmětem „Pohlednice veselé Vánoce“. Zpráva obsahovala jako přílohu zabalený soubor obsahující 

nebezpečný virus. 

Odkazy: http://www.viry.cz/pozor-pohlednici-vesele-vanoce/ 

 

 

 

30. 12. 2014 

Česká spořitelna - varuje před nebezpečným virem 

Česká spořitelna na začátku prosince varovala před novým virem, který dokáže obejít zabezpečení transakcí 

prostřednictvím SMS zpráv. Aplikace po přihlášení do elektronického bankovnictví nabízí uživateli instalaci 

bezpečnostní aplikace pro mobilní telefon. Virus se opět objevil před koncem kalendářního roku a snaží se 

využít snížené obezřetnosti lidí.  

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/357512-podvodnici-mohou-vybilit-cely-ucet-

vyzraji-i-na-sms-potvrzeni.html 

  

http://www.viry.cz/pozor-pohlednici-vesele-vanoce/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/357512-podvodnici-mohou-vybilit-cely-ucet-vyzraji-i-na-sms-potvrzeni.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/357512-podvodnici-mohou-vybilit-cely-ucet-vyzraji-i-na-sms-potvrzeni.html
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Svět 

03. 12. 2014 

Společnosti z oborů energetiky, dopravy a infrastruktury – napadeny íránskými útočníky  

Podle americké kybernetické bezpečnostní společnosti Cylance se neznámým iránským útočníkům podařilo 

proniknout do počítačových sítí přibližně padesáti společností. Oběti zasažené touto kampaní pocházeli 

z celého světa, a to převážně z oboru energetiky, dopravy… 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/2014/12/02/us-cybersecurity-iran-idUSKCN0JG18I20141202 

 

 

 

04. 12. 2014 

Aktualizace společnosti „T-Mobile“ pro Samsung Galaxy Note 4 – pravděpodobně obsahovala malware 

Podle pozorování několika uživatelů, došlo k instalaci škodlivých aplikací, jako jsou Cookie Jam, Drippler  a 

RetailMeNot, bez přičinění samotných uživatelů. Samotné aplikace navíc nelze odstranit uvedením zařízení 

do továrního nastavení. Jednomu z uživatelů se údajně podařilo zjistit, že aplikace byly nainstalovány 

automaticky po aktualizaci od T-Mobile.  

Odkazy: http://hackread.com/t-mobile-update-for-samsung-galaxy-note-4-contains-malware/ 

 

 

 

05. 12. 2014 

Maloobchodní řetězec s dámským oblečením „Bebe“ – narušení bezpečnosti  

Maloobchodní prodejce dámského oblečení Bebe se podle vyjádření na svých stránkách stal obětí 

neznámých útočníků, kteří získali přístup k systému zpracovávajícímu platby.  

Odkazy: http://www.pcworld.com/article/2856212/bebe-stores-says-credit-card-data-hacked.html 

 

 

 

08. 12. 2014 

„Univerzity of Oklahoma Health Sciences Center“ – narušení bezpečnosti 

Pracovníci univerzity objevili narušení bezpečnosti jednoho ze serverů univerzity 20. října 2014. Na serveru 

se nacházely citlivé údaje studentů (jméno, adresa, datum narození, čísla sociálního zabezpečení). 

V průběhu vyšetřování se neprokázal žádný neoprávněný přístup k těmto informacím.    

Odkazy: http://newsok.com/officials-report-ou-nursing-web-server-compromised/article/5374078 

 

 

 

  

http://www.reuters.com/article/2014/12/02/us-cybersecurity-iran-idUSKCN0JG18I20141202
http://hackread.com/t-mobile-update-for-samsung-galaxy-note-4-contains-malware/
http://www.pcworld.com/article/2856212/bebe-stores-says-credit-card-data-hacked.html
http://newsok.com/officials-report-ou-nursing-web-server-compromised/article/5374078
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12. 12. 2014 

Centrální databáze obyvatel Srbska – odcizení dat 

Podle nepotvrzených informací se podařilo pěti srbským útočníkům proniknout do centrální databáze 

obyvatelstva a odcizit z ní data o všech více než sedmi milionech občanů Srbska. Ukázka s výpisem 

obyvatelů několika měst byla zaslána deníku „Blic“. Cílem útoku bylo upozornit na nedostatky spojené 

s ochranou soukromí obyvatel Srbska. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4656 

 

 

 

13. 12. 2014 

Webové stránky s nabídkou práce v Belgii – napadeny útočníky 

Belgické servery „Tobasco.be“ a „Z-Staffing.org“, které se zaměřují na nabídku pracovních pozic, utrpěly 

ztrátu důvěrných informací uchazečů o práci. K incidentu se přihlásil útočník vystupující pod pseudonymem 

„Rex Mundi“. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Employment-Websites-in-Belgium-Hacked-By-Rex-Mundi-

Hacker-s-467404.shtml 

 

 

 

15. 12. 2014 

E-mailové účty vlády Švédska, Izraele, Indie, Argentiny a Mexika – napadeny útočníky 

Skupina „Anonymous“ zveřejnila e-mailové adresy a hesla několika vládních úředníků ze Švédska, Izraele, 

Indie, Argentiny a Mexika. Jako důvod útoku skupina uvedla odvetu za uzavření serveru „The Piratebay“.  

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4682 

 

 

 

16. 12. 2014 

V centru Osla – nalezeny falešné BTS stanice 

Redaktoři norského deníku „Aftenposten“ objevil v centru Osla nejméně šest falešných základnových (BTS) 

stanic, které se nacházely v okruhu jednoho kilometru od významných norských vládních budov např. 

kancelář předsedy vlády, ministerstva obrany, parlamentu (Stortinget), centrální banky, Norges Bank aj. 

Odkazy: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Secret-surveillance-of-Norways-leaders-detected-

7825278.html 

 

 

 

  

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4656
http://news.softpedia.com/news/Employment-Websites-in-Belgium-Hacked-By-Rex-Mundi-Hacker-s-467404.shtml
http://news.softpedia.com/news/Employment-Websites-in-Belgium-Hacked-By-Rex-Mundi-Hacker-s-467404.shtml
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4682
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Secret-surveillance-of-Norways-leaders-detected-7825278.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Secret-surveillance-of-Norways-leaders-detected-7825278.html
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16. 12. 2014 

Organizace „ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)“ – napadena útočníky 

Organizace ICANN spravující centrální systém doménových jmen a IP adres se stala cílem kybernetického 

útoku neznámých útočníků, kterým se prostřednictvím spear phishingu podařilo kompromitovat účty 

některých zaměstnanců a následně získat přístup do další interních systémů. 

Odkazy: https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-12-16-en 

 

 

 

17. 12. 2014 

Mobilní telefony značky „Coolpad“ – předinstalovaný backdoor 

V mobilních zařízeních společnost „Coolpad“, která je šestým největším výrobcem smartphonů na světě, byl 

objeven předinstalovaný backdoor s názvem „CoolReaper“. Podle zjištěných informací se jeví, že program 

byl v telefonu nainstalován již od výroby.   

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2014/12/coolreaper-revealed-backdoor-coolpad-

android-devices/ 

 

 

 

18. 12. 2014 

Technický zpravodajský server „AR Technica“ – napaden útočníky 

Neznámému útočníkovi se podařilo získat přístup k jednomu z webových serverů „Ars Technica“, kde získal 

přístup k databázi uživatelů.  Druhý den následně změnil vzhled hlavní stránky zpravodajského portálu. 

Odkazy: http://arstechnica.com/staff/2014/12/ars-was-briefly-hacked-yesterday-heres-what-we-know/ 

 

 

 

19. 12. 2014 

Společnost „KeyPoint“ – napadena útočníky 

Společnost, mající na starosti vnitřní kontrolu pro vládu Spojených států amerických, byla napadena 

neznámými útočníky. Těm se podařilo získat přístup k osobním údajům přibližně 45 000 federálních 

zaměstnanců. Z průběhu vyšetřování nebylo možné zjistit, zda byly některé informace odcizeny. 

Odkazy: http://rt.com/usa/216135-keypoint-breach-personal-data/ 

 

 

 

  

https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-12-16-en
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2014/12/coolreaper-revealed-backdoor-coolpad-android-devices/
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2014/12/coolreaper-revealed-backdoor-coolpad-android-devices/
http://arstechnica.com/staff/2014/12/ars-was-briefly-hacked-yesterday-heres-what-we-know/
http://rt.com/usa/216135-keypoint-breach-personal-data/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 10 / 14 incidenty - prosinec 2014 
 

23. 12. 2014 

Afgánské vládní webové stránky – napadeny čínskými útočníky 

Čínským útočníkům se podařilo nabourat do sítě provozované afgánským Ministerstvem pro komunikaci a 

IT. Prostřednictvím této sítě následně distribuovali malware na velké množství vládních stránek, včetně 

ambasády Austrálie. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2014/12/23/china_fingered_for_afghan_govt_attacks/ 

 

 

 

23. 12. 2014 

Společnost „NVIDIA“ – narušení bezpečnosti  

Podle zjištěných informací, se neznámým útočníkům podařilo proniknout do sítě společnosti NVIDIA a získat 

přístup k databázi obsahující přihlašovací údaje zaměstnanců (uživatelská jména a hesla v zašifrované 

podobě). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Security-Breach-At-NVIDIA-Triggers-Employee-Credentials-Reset-

468183.shtml 

 

 

 

23. 12. 2014 

Společnost „Id Parts“ – narušení bezpečnosti 

Podle zjištěných informací se na serveru společnosti od ledna 2014 do konce října 2014 nacházel škodlivý 

kód, který mohl zachytávat informace týkající se platebních transakcí přibližně 12 000 zákazníků. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/id-parts-notifies-12000-customers-of-payment-card-breach/ 

 

 

 

24. 12. 2014 

Obchodní řetězec „DutchWear“ – narušení bezpečnosti 

Společnost oznámila podezření na narušení bezpečnosti svých webových stránek a možný únik platebních 

informací zákazníků z období od 7. listopadu 2014 do 6. prosince 2014. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/dutchwear-notifies-online-customers-of-payment-card-breach/ 

 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2014/12/23/china_fingered_for_afghan_govt_attacks/
http://news.softpedia.com/news/Security-Breach-At-NVIDIA-Triggers-Employee-Credentials-Reset-468183.shtml
http://news.softpedia.com/news/Security-Breach-At-NVIDIA-Triggers-Employee-Credentials-Reset-468183.shtml
http://www.databreaches.net/id-parts-notifies-12000-customers-of-payment-card-breach/
http://www.databreaches.net/dutchwear-notifies-online-customers-of-payment-card-breach/
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25. 12. 2014 

Online prodej vlakových jízdenek v Číně – narušení bezpečnosti 

Podle zveřejněných informací unikly data zahrnující uživatelská jména, hesla, e-mailové adresy a další data 

užívaná pro nákup jízdenek na stránkách Čínských drah. Čínské dráhy uvedly, že únik informací se 

neuskutečnil z jejich webových stránek, protože jejich databáze je šifrována. Únik informací mohl nastat 

prostřednictvím jiných webových stránek nebo kanálu, protože uniklá data byla v čitelné podobě.   

Odkazy: http://zeenews.india.com/news/world/leak-of-online-ticketing-data-sparks-off-panic-in-

china_1520358.html 

 

 

 

27. 12. 2014 

Společnost „Lokai Holdings“ – narušení bezpečnosti 

Společnost „Lokai Holdings“ oznámila svým zákazníkům, kteří nakupovali na serveru mylokai.com od 

18. července 2014 do 28. října 2014, že došlo k narušení bezpečnosti, týkající se údajů jejich platebních 

karet (jméno, adresa, číslo platební karty, datum ukončení platnosti, ověřovací kód, uživatelské jméno a 

heslo pro zákaznické účty). 

Odkazy: http://www.databreaches.net/lokai-holdings-notifies-customers-of-payment-card-breach/ 

 

 

 

27. 12. 2014 

Korejská energetická společnost „Korea Hydro & Nuclear Power“ – napadena neznámým útočníkem 

Společnost, která provozuje v Jižní Koreji 23 jaderných reaktorů, tvrdí, že útočníkem odcizená dokumentace 

se netýká jejich kritických systémů a bezpečnost elektráren tak není ohrožena.  

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4738 

 

 

 

29. 12. 2014 

Podřízený zaměstnanec německé kancléřky Angely Merkelové – obětí malware Regin 

Zaměstnanec kanceláře německé kancléřky Angely Merkelové se stal obětí kybernetické špionážní kampaně 

Regin. Nákaza byla objevena na jeho externím USB disku.   

Odkazy:  http://news.softpedia.com/news/Angela-Merkel-s-Staff-Member-Targeted-with-Regin-Advanced-

Persistent-Threat-468553.shtml 

 

 

  

http://zeenews.india.com/news/world/leak-of-online-ticketing-data-sparks-off-panic-in-china_1520358.html
http://zeenews.india.com/news/world/leak-of-online-ticketing-data-sparks-off-panic-in-china_1520358.html
http://www.databreaches.net/lokai-holdings-notifies-customers-of-payment-card-breach/
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4738
http://news.softpedia.com/news/Angela-Merkel-s-Staff-Member-Targeted-with-Regin-Advanced-Persistent-Threat-468553.shtml
http://news.softpedia.com/news/Angela-Merkel-s-Staff-Member-Targeted-with-Regin-Advanced-Persistent-Threat-468553.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Subdoména American Express (cto.americanexpress.com) 

Hacktivista „AnonGhost“. 

http://hackread.com/subdomain-of-american-express-website-hacked-by-anonghost/ 

 

Subdoména Air France (80ans.airfrance.com) 

Hacktivista „AnonGhost“. 

http://hackread.com/anonghost-hacks-sub-domain-of-air-france-website/ 

 

Webové stránky fotbalového klubu „Arsenál“ (arsenal.com) 

Turečtí hacktivisté „RootDeviLz, Jonturk75, Bozkurt97“. 

http://hackread.com/arsenal-football-club-website-hacked/ 

 

Webové stránky „US Bank Corp“ (usbank.com) 

Syrský hacktivista „Dr.SHA6H“. 

http://hackread.com/free-syrian-hackers-hacks-us-bank/ 

 

Webové stránky kanadské provincie „Ontario“ (ontario.ca) 

Hacktivista „Devin Bharath“. 

http://hackread.com/canadian-ontario-province-website-hacked/ 

 

Subdoména „Světové zdravotnické organizace (WHO)“ (extranet.who.int) 

Bangladéšský hacktivista „rED X“. 

http://hackread.com/world-health-org-hacked-by-bangladeshi-hacker/ 

 

Subdoménu „United Kingdom’s Department of Education“ (facebook.education.gov.uk) 

Hacktivista „AlFeRoX“. 

http://hackread.com/uk-dept-of-edu-hacked-by-pro-palestinians/ 

 

Zpravodajský portál „International Business Times“ (ibtimes.com/hacked-syrian-electronic-army-

1761872) 

Hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“. 

http://hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-ibt-website/ 

 

Webové stránky francouzského regionu „Rhône-Alpes“ (rhonealpes.fr) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

https://twitter.com/opgreenrights/status/543540141667909633 

 

Subdomény „Institute of Electrical and Electronic“ (lifesciences.ieee.org, ewh.ieee.org/twiki/ , ieee.sd ) 

Hacktivista „HolaKo“. 

http://hackread.com/ieee-org-domains-hacked-by-pro-palestinian-hacker/ 

 

http://hackread.com/subdomain-of-american-express-website-hacked-by-anonghost/
http://hackread.com/anonghost-hacks-sub-domain-of-air-france-website/
http://hackread.com/arsenal-football-club-website-hacked/
http://hackread.com/tag/Dr.SHA6H/
http://hackread.com/free-syrian-hackers-hacks-us-bank/
http://hackread.com/canadian-ontario-province-website-hacked/
http://hackread.com/world-health-org-hacked-by-bangladeshi-hacker/
http://hackread.com/uk-dept-of-edu-hacked-by-pro-palestinians/
http://www.ibtimes.com/hacked-syrian-electronic-army-1761872
http://www.ibtimes.com/hacked-syrian-electronic-army-1761872
http://hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-ibt-website/
https://twitter.com/opgreenrights/status/543540141667909633
http://lifesciences.ieee.org/
http://lifesciences.ieee.org/
http://hackread.com/ieee-org-domains-hacked-by-pro-palestinian-hacker/
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Subdomény „University of Torronto“ (rcfa.utoronto.ca, rcca.utoronto.ca, rcla.utoronto.ca, 

rcma.utoronto.ca, rcpa.utoronto.ca, rcsa.utoronto.ca, rct.utoronto.ca, rcwib.utoronto.ca, 

rcas.utoronto.ca, rcbb.utoronto.ca/muhmad.html) 

Hacktivista „Muhamad Emad“. 

http://hackread.com/uni-of-toronto-hacked-with-anti-isis-message/ 

 

Subdoména EC-Council (foundation.eccouncil.org) 

Skupina indonéských hacktivistů. 

http://www.zone-h.org/mirror/id/23468954 

 

  

http://hackread.com/uni-of-toronto-hacked-with-anti-isis-message/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23468954
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Floridské vládní webové stránky (flpd.gov a fortlauderdale.gov) 

Hacktivista „Anonymous“. 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/12/florida-government-websites-hacked-group-anonymous-

controversial-ban-feeding-homeless.html 

 

Microsoft Xbox Live 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://www.infosecurity-magazine.com/news/xbox-live-hit-by-massive-ddos/ 

 

Sony PlayStation online obchod 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://hackread.com/lizard-squad-hacks-sony-playstation-store/ 

 

Playstation Network a Microsoft Corporation Xbox Live 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://www.nytimes.com/2014/12/29/technology/playstation-network-returning-after-hacking-that-also-

targeted-xbox-live.html?_r=1 

 

Doménový registr (dnsimple.com) 

Neznámí útočníci. 

http://blog.dnsimple.com/2014/12/incident-report-ddos/ 

 

Webové stránky policie a města „Oakland“ 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://sanfrancisco.cbslocal.com/2014/12/10/hacker-group-anonymous-claims-credit-for-oakland-opd-

website-shutdowns/ 

 

Servery Severní Koreje 

Neznámí útočníci. 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4735 

 

Švédský internetový poskytovatel „Telia“ 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://www.databreaches.net/swedens-telia-hit-in-new-hacking-attack/ 

 

Poskytovatel cloudových služeb „Rackspace“ 

Neznámí útočníci. 

http://www.welivesecurity.com/2014/12/24/rackspace-knocked-offline-huge-ddos-attack/ 

 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/12/florida-government-websites-hacked-group-anonymous-controversial-ban-feeding-homeless.html
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/12/florida-government-websites-hacked-group-anonymous-controversial-ban-feeding-homeless.html
http://www.infosecurity-magazine.com/news/xbox-live-hit-by-massive-ddos/
http://hackread.com/lizard-squad-hacks-sony-playstation-store/
http://www.nytimes.com/2014/12/29/technology/playstation-network-returning-after-hacking-that-also-targeted-xbox-live.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/12/29/technology/playstation-network-returning-after-hacking-that-also-targeted-xbox-live.html?_r=1
http://blog.dnsimple.com/2014/12/incident-report-ddos/
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2014/12/10/hacker-group-anonymous-claims-credit-for-oakland-opd-website-shutdowns/
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2014/12/10/hacker-group-anonymous-claims-credit-for-oakland-opd-website-shutdowns/
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=4735
http://www.databreaches.net/swedens-telia-hit-in-new-hacking-attack/
http://www.welivesecurity.com/2014/12/24/rackspace-knocked-offline-huge-ddos-attack/

