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ČR 

5. 4. 2016 

Facebook – falešná aplikace do mobilního telefonu 

Internetem od počátku měsíce koluje falešná mobilní aplikace, která se vydává za oficiálního klienta sociální 

sítě Facebook. Tato aplikace je nebezpečná, protože dokáže v mobilním zařízení odchytávat SMS zprávy z 

bank pro potvrzování jednotlivých plateb. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/399570-nebezpecny-virus-jde-po-penezich-

maskuje-se-za-aktualizaci-facebooku.html 

 

 

7. 4. 2016 

Solen.cz – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý hacker pronikl do databází společnosti Solen, která se zabývá publikační činností a vzdělávacími 

aktivitami v oblasti zdravotnictví. Odtud získal a zveřejnil více než 3.500 přihlašovacích hesel registrovaných 

návštěvníků v čitelné formě. 

 

 

8. 4. 2016 

Česká spořitelna – podvodné SMS zprávy 

V měsíci dubnu začali zkoušet počítačoví piráti nový trik na klienty České spořitelny. Vylákat přihlašovací 

údaje k internetovému bankovnictví se snažili prostřednictvím SMS zpráv, ve kterých pod různými 

záminkami připojovali odkaz na podvodné webové stránky. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16770.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

16. 4. 2016 

Česká spořitelna – podvodný profil na sociální síti Facebook 

Česká spořitelna upozornila své klienty na podvodný profil na Facebooku, který se snažil vzbudit dojem, 

že patří této finanční instituci. Podvodníci na tomto profilu nabízeli „nové internetové bankovnictví 

SERVIS 24“. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16867.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/399570-nebezpecny-virus-jde-po-penezich-maskuje-se-za-aktualizaci-facebooku.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/399570-nebezpecny-virus-jde-po-penezich-maskuje-se-za-aktualizaci-facebooku.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16770.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16770.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16867.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16867.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
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26. 4. 2016 

Lapiduch.cz – cílem hackerského útoku 

České diskuzní fórum Lapiduch.cz bylo napadeno neznámými hackery. Útočníci získali databázi uživatelů, 

obsahující e-mailové adresy a přístupová hesla. Provozovatelé serveru proto vyzvali všechny uživatele ke 

změně hesel a posléze činnost diskusního fóra oficiálně ukončili. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401652-ceske-diskuzni-forum-lapiduch-bylo-

napadeno-hackeri-ziskali-databazi-s-hesly.html 

 

 

26. 4. 2016 

Webové stránky ČSSD – cílem hackerského útoku 

Skupina útočníků se pokusila proniknout do editace oficiálních webových stránek České strany sociálně 

demokratické a následně přetížit web DDoS útokem. Zástupci strany uvedli, že web byl nedostupný pouze 

dočasně a nedošlo ke ztrátě dat. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/domaci/401601-webove-stranky-cssd-napadli-hackeri.html 

 

 

27. 4. 2016 

ČTK – cílem hackerského útoku 

Servery České tiskové kanceláře (ČTK) se staly terčem hackerského útoku, kdy došlo k omezení dostupnosti 

některých webových stránek. Útočníci se také pravděpodobně dostali k některým údajům z databáze 

jednoho ze serverů. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401755-ceska-tiskova-kancelar-celila-utoku-

hackeru.html 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401652-ceske-diskuzni-forum-lapiduch-bylo-napadeno-hackeri-ziskali-databazi-s-hesly.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401652-ceske-diskuzni-forum-lapiduch-bylo-napadeno-hackeri-ziskali-databazi-s-hesly.html
http://www.novinky.cz/domaci/401601-webove-stranky-cssd-napadli-hackeri.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401755-ceska-tiskova-kancelar-celila-utoku-hackeru.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/401755-ceska-tiskova-kancelar-celila-utoku-hackeru.html
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Svět 

1. 4. 2016 

Webové stránky s CMS WordPress a Joomla – cílem black hat SEO kampaně 

Antivirová společnost Avast vydala varování o dlouhodobé black hat SEO kampani, která cílila na webové 

stránky s CMS WordPress a Joomla. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/04/05/black-hat-seo-campaign-wordpress-joomla/ 

 

 

2. 4. 2016 

Webové stránky maďarské vlády – cílem hackerského útoku 

Maďarská vláda oznámila, že se její počítačová síť stala terčem rozsáhlého hackerského útoku, který 

dočasně zablokoval přístup k oficiální vládní webové stránce a stránkám patřící Maďarské akademii věd. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/45898/hacking/hungarian-government-

website.html?mid=1#cid=863655 

 

 

4. 4. 2016 

„APT6“ – aktivity hackerské skupiny 

FBI vydala varování, že cizím státem podporovaná hackerská skupina, známá jako „APT6“, již od roku 2011 

kompromituje a zcizuje citlivé informace z různých vládních a obchodních počítačových sítí. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/fbi-flash-alert-hacking-group-has-had-access-to-us-govt-files-

for-years 

 

 

4. 4. 2016 

Trump Hotel Collection – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost KrebsOnSecurity získala informace, že řetězec luxusních nemovitostí Trump Hotel 

Collection se potýká s dalším narušením bezpečnosti svých platebních systémů. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/04/sources-trump-hotels-breached-again/ 

 

 

4. 4. 2016 

Stanford university – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí útočníci infiltrovali systémy účetní společnosti W-2Express, odkud odcizili informace o daních 

a příjmech více než 3.500 zaměstnanců Stanfordské univerzity. 

Odkazy: https://news.stanford.edu/2016/04/08/tax-issue-announce-040816/  

https://www.helpnetsecurity.com/2016/04/05/black-hat-seo-campaign-wordpress-joomla/
http://securityaffairs.co/wordpress/45898/hacking/hungarian-government-website.html?mid=1#cid=863655
http://securityaffairs.co/wordpress/45898/hacking/hungarian-government-website.html?mid=1#cid=863655
http://motherboard.vice.com/read/fbi-flash-alert-hacking-group-has-had-access-to-us-govt-files-for-years
http://motherboard.vice.com/read/fbi-flash-alert-hacking-group-has-had-access-to-us-govt-files-for-years
http://krebsonsecurity.com/2016/04/sources-trump-hotels-breached-again/
https://news.stanford.edu/2016/04/08/tax-issue-announce-040816/
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5. 4. 2016 

Mossack Fonseca – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Podle bezpečnostních výzkumníků došlo k ohromujícímu úniku 2,6 TB dat z advokátní kanceláře Mossack 

Fonseca, který je nyní znám jako incident „Panama Papers“, pravděpodobně díky zranitelnosti CMS 

Wordpress. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/05/email_server_hack_led_to_mossack_fonseca_leak/ 

 

 

5. 4. 2016 

Turecko – cílem hackerského útoku 

Skupina hackerů umístila na internet databázi, která prý zahrnuje osobní údaje o téměř 50 miliónech 

tureckých občanů. Informovala o tom v pondělí agentura AP. Dodala, že se jí v několika případech podařilo 

autentičnost údajů potvrdit. 

Odkazy: http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/turkey-alleged-data-leak-erdogan-50-million-citizens/ 

 

 

5. 4. 2016 

University of Liverpool – cílem hackerského útoku 

Izraelští bezpečnostní výzkumníci objevili na darknetovém diskusním fóru kontaktní údaje 6.500 

zaměstnanců a studentů univerzity v Liverpoolu. Uniklé informace byly údajně získány pomocí 

phishingového útoku. 

Odkazy: http://www.computerworlduk.com/news/security/university-of-liverpool-database-of-6500-staff-

posted-on-dark-web-forum-3637726/ 

 

 

5. 4. 2016 

Rádia KIFT a KXAX – cílem hackerského útoku 

Dvě americká celoplošná rádia KIFT a KXAX se staly terčem hackerského útoku, kdy neznámí útočníci 

pozměnili obsah programu za nesouvislé vysílání s erotickou „furry“ tématikou. 

Odkazy: http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/kift-radio-station-hacked-barix-furry/ 

 

 

5. 4. 2016 

Metropolitan Jewish Health System – cílem phishingového útoku 

Zástupci zdravotnické organizace Metropolitan Jewish Health System upozornili svoje zaměstnance 

a pacienty na bezpečnostní incident, který mohl způsobit kompromitaci osobních informací 2.483 osob. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/metropolitan-jewish-health-system-notifies-members-and-patients-

of-phishing-incident/  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/05/email_server_hack_led_to_mossack_fonseca_leak/
http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/turkey-alleged-data-leak-erdogan-50-million-citizens/
http://www.computerworlduk.com/news/security/university-of-liverpool-database-of-6500-staff-posted-on-dark-web-forum-3637726/
http://www.computerworlduk.com/news/security/university-of-liverpool-database-of-6500-staff-posted-on-dark-web-forum-3637726/
http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/kift-radio-station-hacked-barix-furry/
http://www.databreaches.net/metropolitan-jewish-health-system-notifies-members-and-patients-of-phishing-incident/
http://www.databreaches.net/metropolitan-jewish-health-system-notifies-members-and-patients-of-phishing-incident/
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6. 4. 2016 

CoinWallet – cílem hackerského útoku 

V důsledku kybernetického útoku byli provozovatelé bitcoinové on-line peněženky CoinWallet donuceni 

vypnout tuto službu. 

Odkazy: https://www.hackread.com/bitcoin-trader-quits-operation-due-to-cyber-attack/ 

 

 

7. 4. 2016 

The National Childbirth Trust – narušení bezpečnosti s únikem dat 

Charitativní organizace The National Childbirth Trust se omluvila více než 15 tisícům nastávajících rodičů za 

kompromitaci a únik jejich registračních údajů a osobních informací. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/uk-england-35990085 

 

 

7. 4. 2016 

Ruská ambasáda v Arménii – únos účtu na sociální síti Twitter 

Ázerbajdžánská hackerská skupina „Anti-Armenia Team“ na čas ovládla účet na sociální síti Twitter, 

který patří ruské ambasádě v Arménii. 

Odkazy: https://www.hackread.com/azerbaijan-hackers-twitter-russian-embassy-armenia/ 

 

 

8. 4. 2016 

Georgetown University – cílem hackerského útoku 

Zástupci Georgetown University oznámili, že se její počítačová síť stala obětí kybernetického útoku. Zároveň 

ale potvrdili, že nedošlo ke kompromitaci univerzitních dat ani studentských záznamů. 

Odkazy: http://www.nbcwashington.com/news/local/Georgetown-University-Hit-by-Cyberattack-Data-

Safe-374986331.html 

 

 

9. 4. 2016 

Italské pracovní portály – cílem hackerského útoku 

V rámci hackerské operace „#OpNessunDorma“ se spojily dvě skupiny „Anonymous Italy“ a „LulzSec Italy“, 

aby společně útočily na řadu on-line pracovních portálů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-resumes-operations-in-italy-with-new-massive-hack-

502778.shtml 

 

 

  

https://www.hackread.com/bitcoin-trader-quits-operation-due-to-cyber-attack/
http://www.bbc.com/news/uk-england-35990085
https://www.hackread.com/azerbaijan-hackers-twitter-russian-embassy-armenia/
http://www.nbcwashington.com/news/local/Georgetown-University-Hit-by-Cyberattack-Data-Safe-374986331.html
http://www.nbcwashington.com/news/local/Georgetown-University-Hit-by-Cyberattack-Data-Safe-374986331.html
http://news.softpedia.com/news/anonymous-resumes-operations-in-italy-with-new-massive-hack-502778.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-resumes-operations-in-italy-with-new-massive-hack-502778.shtml
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11. 4. 2016 

Nizozemské webové stránky – cílem malvertisingové kampaně 

Řada nizozemských populárních webových stránek se stala obětí malvertisingové kampaně, která zneužila 

jednu z rozšířených reklamních platforem. 

Odkazy: http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/more-big-name-sites-hit-by-rash-of-malicious-ads-that-

attack-end-users/ 

 

 

11. 4. 2016 

Švédské ozbrojené síly – cílem hackerského útoku 

Teprve v dubnu 2016 byl odhalen hackerský útok na vojenské počítače švédských ozbrojených sil, které byly 

zneužity v roce 2013 k jinému útoku na americké banky. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/sweden-military-servers-hacked-used-2013-attack-us-banks 

 

 

12. 4. 2016 

Švédské řízení letového provozu – cílem hackerského útoku 

Navzdory oficiálnímu důvodu, že švédské řízení letového provozu mělo výpadek loňského listopadu 

z důvodu sluneční bouře, existuje vážné podezření, že se mohlo jednat o kybernetický útok vedený ruskými 

hackery. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/12/sweden_suspects_russian_hackers_hit_air_traffic_cont

rol/ 

 

 

12. 4. 2016 

Naughty America – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámý hacker nabízel na darknetovém tržišti The Real Deal databázi přihlašovacích údajů 3,8 milionu 

registrovaných uživatelů pornografické stránky Naughty America za nezvykle nízkou částku v hodnotě 

přibližně 300 dolarů. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/04/14/naughty-america-fappening-hacked-

porn-sites/#2342a3b2294c 

 

 

12. 4. 2016 

Syrská Nation Agency for Network Services – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „Cyber Justice Team“ se přihlásila k útoku na syrské vládní počítačové sítě. Útočníci 

posléze zveřejnili 43 GB odcizených dat. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/massive-syrian-government-hack/  

http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/more-big-name-sites-hit-by-rash-of-malicious-ads-that-attack-end-users/
http://arstechnica.co.uk/security/2016/04/more-big-name-sites-hit-by-rash-of-malicious-ads-that-attack-end-users/
http://www.securityweek.com/sweden-military-servers-hacked-used-2013-attack-us-banks
http://www.theregister.co.uk/2016/04/12/sweden_suspects_russian_hackers_hit_air_traffic_control/
http://www.theregister.co.uk/2016/04/12/sweden_suspects_russian_hackers_hit_air_traffic_control/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/04/14/naughty-america-fappening-hacked-porn-sites/#2342a3b2294c
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/04/14/naughty-america-fappening-hacked-porn-sites/#2342a3b2294c
http://www.infosecurity-magazine.com/news/massive-syrian-government-hack/
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13. 4. 2016 

Olympia School District – cílem phishingového útoku 

Neznámý útočník použil phishingový e-mail ke kompromitaci osobních údajů více než 2.100 zaměstnanců 

Olympia School District v americkém Washingtonu. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/olympia-school-district-employee-data-compromised-in-phishing-

attack/article/489911/ 

 

 

13. 4. 2016 

Fappening Forum – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Diskusní fórum Fappening se stalo terčem hackerského útoku, kdy došlo ke kompromitaci 179 tisíc 

uživatelských účtů. Následně bylo fórum zasaženo i malvertisingovou kampaní, která distribuovala 

ransomware. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/fappening-forum-users-hit-by-data-breach-malvertising-and-

then-by-ransomware-503014.shtml 

 

 

15. 4. 2016 

Baltimore – zneužití osobních údajů 

Policie v americkém městě Baltimore vyšetřuje případ krádeže osobních údajů, které byly posléze zneužity 

v podvodu s vracením daní. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/city-of-baltimore-investigates-possible-data-

breach.html 

 

 

15. 4. 2016 

Innovak International – cílem phishingového útoku 

Zaměstnanci ze tří škol v Alabamě a z jedenácti škol v Mississippi se stali obětí phishingového útoku 

na společnost Innovak International, při kterém došlo ke kompromitaci daňových a příjmových informací. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/fourteen-school-systems-impacted-by-innovak-intl-breach-irs/ 

 

 

15. 4. 2016 

Atique Orthodontics, P.A. – narušení bezpečnosti 

Zdravotní instituce Atique Orthodontics, P.A. (AOPA) upozornila některé svoje pacienty na bezpečnostní 

incident, při kterém došlo k neautorizovanému přístupu do systémů s jejich osobními údaji. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/atique-orthodontics-p-a-notifies-patients-of-security-incident/ 

  

http://www.scmagazine.com/olympia-school-district-employee-data-compromised-in-phishing-attack/article/489911/
http://www.scmagazine.com/olympia-school-district-employee-data-compromised-in-phishing-attack/article/489911/
http://news.softpedia.com/news/fappening-forum-users-hit-by-data-breach-malvertising-and-then-by-ransomware-503014.shtml
http://news.softpedia.com/news/fappening-forum-users-hit-by-data-breach-malvertising-and-then-by-ransomware-503014.shtml
http://www.esecurityplanet.com/network-security/city-of-baltimore-investigates-possible-data-breach.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/city-of-baltimore-investigates-possible-data-breach.html
http://www.databreaches.net/fourteen-school-systems-impacted-by-innovak-intl-breach-irs/
http://www.databreaches.net/atique-orthodontics-p-a-notifies-patients-of-security-incident/
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15. 4. 2016 

Izrael – cílem hackerské kampaně „OpIsrael“ 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ zařadilo mezi své dubnové aktivity kampaň nazvanou „OpIsrael“. 

Navzdory mnohým výhrůžkám a varováním se stala obětí jen malá řada izraelských subjektů, kdy došlo 

k úniku pouze řádově tisíců přihlašovacích účtů. 

Odkazy: http://techcrunch.com/2016/04/04/israel-prepares-for-opisrael-cyberattack/ 

 

 

17. 4. 2016 

Coinroll Bitcoin Casino – narušení bezpečnosti 

Společnost Coinroll Bitcoin Casino připustila, že někteří uživatelé jejích služeb přišli o své vložené finanční 

prostředky na svých on-line účtech. K incidentu došlo díky špatnému zabezpečení databáze Mongo. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/bitcoin-casino-stolen-user-funds-may-be-linked-to-unprotected-

mongodb-database-503090.shtml 

 

 

18. 4. 2016 

Robert Millard – obětí počítačového podvodu 

Robert Millard, bývalý výkonný ředitel společnosti Lehman Brothers, nevědomky poskytl vklad 2 miliony 

dolarů počítačovým podvodníkům. Nyní z úniku finančních prostředků obviňuje svou realitní právničku, 

skrze jejíž e-mailovou adresu k podvodu došlo. 

Odkazy: http://nypost.com/2016/04/18/my-realtors-email-was-hacked-and-im-out-2m-execs-suit/ 

 

 

18. 4. 2016 

Policejní oddělení v americkém Newarku – cílem malwarové infekce 

Policejnímu oddělení v americkém Newarku trvalo čtyři dny, než se úplně zbavilo malwarové infekce 

ve své počítačové síti. Zástupci policie tvrdí, že během incidentu nedošlo k úniku jakýchkoliv dat ani 

k výpadku poskytování bezpečnosti občanům. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/police-department-computers-hit-by-virus-attack/ 

 

 

18. 4. 2016 

dōTERRA – narušení bezpečnosti 

Společnost dōTERRA upozornila některé svoje zákazníky a distributory na možnou kompromitaci jejich dat, 

z důvodu narušení bezpečnosti systémů jiné společnosti, která jim zajišťovala hosting a softwarové služby. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/doterra-letter-informs-customers-of-possible-data-breach/ 

  

http://techcrunch.com/2016/04/04/israel-prepares-for-opisrael-cyberattack/
http://news.softpedia.com/news/bitcoin-casino-stolen-user-funds-may-be-linked-to-unprotected-mongodb-database-503090.shtml
http://news.softpedia.com/news/bitcoin-casino-stolen-user-funds-may-be-linked-to-unprotected-mongodb-database-503090.shtml
http://nypost.com/2016/04/18/my-realtors-email-was-hacked-and-im-out-2m-execs-suit/
http://www.zdnet.com/article/police-department-computers-hit-by-virus-attack/
http://www.databreaches.net/doterra-letter-informs-customers-of-possible-data-breach/
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19. 4. 2016 

Evropské organizace – cílem malwarové infekce 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks identifikovali škodlivý kód pojmenovaný jako 

„PWOBot“, který dokáže generovat spustitelné soubory v OS Microsoft Windows. Malware již úspěšně 

infikoval některé evropské organizace, zejména v Polsku. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/19/python_malware_windows_executable_poland/ 

 

 

19. 4. 2016 

ADP – cílem hackerského útoku 

Zloději identit odcizili informace o daních a příjmech desítek zaměstnanců firem, které jsou klienty velké 

mzdové společnosti ADP. Podle zástupců ADP postižené firmy usnadnily zlodějům jejich práci tím, že 

publikovaly on-line některé citlivé informace. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/05/fraudsters-steal-tax-salary-data-from-adp/#more-34704 

 

 

19. 4. 2016 

Kalifornští zaměstnanci s pracovním úrazem – obětí hackerského útoku 

Skupina pracovníků z Kalifornie podala žalobu na tři největší pojišťovny, které se zabývají kompenzacemi 

zraněných zaměstnanců. Viní je z nelegálního proniknutí do právnické databáze, odkud údajně odcizily více 

než 32 tisíc jejich záznamů. 

Odkazy: http://www.businessinsurance.com/article/20160425/NEWS08/160429899/lawsuit-claims-

workers-comp-insurers-hacked-into-injured-workers 

 

 

20. 4. 2016 

Maloobchodní firmy a pohostinství – cílem PoS malwarové kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společností FireEye a iSight Partner zveřejnili detailní zprávu o aktivitách 

kriminální skupiny „FIN6“. Skupina se zaměřovala na maloobchodní firmy a pohostinství, z jejichž platebních 

systémů získávala pomocí malwaru informace o platebních kartách zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/fin6-group-stole-tens-of-millions-of-credit-card-records-from-

pos-systems-503253.shtml 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/19/python_malware_windows_executable_poland/
http://krebsonsecurity.com/2016/05/fraudsters-steal-tax-salary-data-from-adp/#more-34704
http://www.businessinsurance.com/article/20160425/NEWS08/160429899/lawsuit-claims-workers-comp-insurers-hacked-into-injured-workers
http://www.businessinsurance.com/article/20160425/NEWS08/160429899/lawsuit-claims-workers-comp-insurers-hacked-into-injured-workers
http://news.softpedia.com/news/fin6-group-stole-tens-of-millions-of-credit-card-records-from-pos-systems-503253.shtml
http://news.softpedia.com/news/fin6-group-stole-tens-of-millions-of-credit-card-records-from-pos-systems-503253.shtml
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21. 4. 2016 

Arcidiecéze v americkém Denveru – narušení bezpečnosti 

Arcidiecéze v americkém Denveru upozornila 18 tisíc bývalých a současných zaměstnanců, že došlo 

k neautorizovanému přístupu do její databáze, čímž mohlo dojít ke kompromitaci některých osobních dat. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/18000-possibly-affected-by-archdiocese-of-denver-data-

breach/article/491295/ 

 

 

21. 4. 2016 

Bizmatics – cílem hackerského útoku 

Řada amerických zdravotnických institucí, včetně Florida's Palm Beach County Health Department, 

Wisconsin's Oneida Health Center, Arkansas' Pain Treatment Centers of America (PTCOA) a Interventional 

Surgery Institute (ISI), se stala obětí útoku na servery poskytovatele jejich síťových služeb – společnost 

Bizmatics. Vystaveny tak byly informace více než 23 tisíc pacientů. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/healthcare-data-breaches-expose-23000-

patients-personal-information.html 

 

 

22. 4. 2016 

Britské Ministerstvo obrany – cílem hackerského útoku 

Osobní informace přesně 831 členů Britain's defence community s vysokým stupněm bezpečnostního 

prověření byly odcizeny, když došlo k hackerskému útoku na pracovní sítě Ministerstva obrany skrze 

kompromitaci smluvní společnosti Niteworks. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/22/mod_contractor_hacked_831_members_of_defence_c

ommunity_exposed/ 

 

 

25. 4. 2016 

Qatar National Bank – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Uniklé dokumenty, které pocházely z Katarské národní banky, byly vystaveny na webových stránkách 

Cryptome.org. Soubor obsahuje více než 15 tisíc dokumentů podrobně popisující více než 100 tisíc účtů, 

včetně hesel a PIN kódů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/25/breaking_qatar_bank_hack/ 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/18000-possibly-affected-by-archdiocese-of-denver-data-breach/article/491295/
http://www.scmagazine.com/18000-possibly-affected-by-archdiocese-of-denver-data-breach/article/491295/
http://www.esecurityplanet.com/network-security/healthcare-data-breaches-expose-23000-patients-personal-information.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/healthcare-data-breaches-expose-23000-patients-personal-information.html
http://www.theregister.co.uk/2016/04/22/mod_contractor_hacked_831_members_of_defence_community_exposed/
http://www.theregister.co.uk/2016/04/22/mod_contractor_hacked_831_members_of_defence_community_exposed/
http://www.theregister.co.uk/2016/04/25/breaking_qatar_bank_hack/
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25. 4. 2016 

Lansing Board of Water & Light (BWL) – cílem hackerského útoku 

Společnost Lansing Board of Water & Light (BWL) oznámila, že z důvodu hackerského útoku byla nucena 

dočasně vypnout některé své služby. Následně po té byly její systémy údajně napadeny ransomwarem. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/water-and-lighting-utility-faces-issues-because-of-ransomware-

infection-503568.shtml 

 

 

25. 4. 2016 

Spotify – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Seznam přihlašovacích údajů, e-mailů a dalších detailů ke stovkám účtů služby Spotify se objevil na serveru 

Pastebin.com. Zástupci společnosti Spotify jakýkoliv incident popřeli. 

Odkazy: http://techcrunch.com/2016/04/25/hundreds-of-spotify-credentials-appear-online-users-report-

accounts-hacked-emails-changed/ 

 

 

25. 4. 2016 

Grand Sierra Resort – cílem PoS malwaru 

Zástupci společnosti Grand Sierra Resort zveřejnili informace o incidentu, během kterého byly 

kompromitovány informace o kreditních kartách použitých v některých platebních terminálech společnosti. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/grand-sierra-resort-guest-payment-cards-breached-in-2014-and-

again-in-2015/ 

 

 

26. 4. 2016 

Lifeboat Minecraft Community – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Více než 7 milionů uživatelských účtů patřící členům komunity Minecraft Lifeboat bylo kompromitováno. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-7-million-emails-and-hashed-

passwords-for-minecraft 

 

 

26. 4. 2016 

RWE Gundremmingen plant – cílem malwarové infekce 

Zástupci jaderné elektrárny Gundremmingen v Německu potvrdili zjištění, že některé jejich systémy byly 

nakaženy malwarem. Podle jejich vyjádření ale infekce představuje hrozbu pro provoz elektrárny, protože 

jsou kritické systémy izolovány od Internetu. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-nuclearpower-cyber-germany-idUSKCN0XN2OS  

http://news.softpedia.com/news/water-and-lighting-utility-faces-issues-because-of-ransomware-infection-503568.shtml
http://news.softpedia.com/news/water-and-lighting-utility-faces-issues-because-of-ransomware-infection-503568.shtml
http://techcrunch.com/2016/04/25/hundreds-of-spotify-credentials-appear-online-users-report-accounts-hacked-emails-changed/
http://techcrunch.com/2016/04/25/hundreds-of-spotify-credentials-appear-online-users-report-accounts-hacked-emails-changed/
http://www.databreaches.net/grand-sierra-resort-guest-payment-cards-breached-in-2014-and-again-in-2015/
http://www.databreaches.net/grand-sierra-resort-guest-payment-cards-breached-in-2014-and-again-in-2015/
http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-7-million-emails-and-hashed-passwords-for-minecraft
http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-7-million-emails-and-hashed-passwords-for-minecraft
http://www.reuters.com/article/us-nuclearpower-cyber-germany-idUSKCN0XN2OS
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26. 4. 2016 

Goldcorp – cílem hackerského útoku 

Neznámí útočníci prohlašovali, že tvrdě zasáhli systémy těžební společnosti Goldcorp z Vancouveru, 

odkud zveřejnili více než 14 GB dat citlivých informací o společnosti a jejích zaměstnancích. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/politics/goldcorp-hack-data-dump/ 

 

 

26. 4. 2016 

U.S. Steel Corporation – cílem hackerského útoku 

Společnost U.S. Steel Corporation požádala americkou vládu o omezení importu produktů čínských 

oceláren na základě obvinění, že nelegálně získaly výsledky dlouholetých výzkumů během hackerského 

útoku v roce 2010. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-26/u-s-steel-accuses-china-of-trade-secret-

theft-in-cyber-attack 

 

 

27. 4. 2016 

The Pirate Bay – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes identifikovala malvertisingovou kampaň, jejímž cílem se stala 

známá torrentová služba The Pirate Bay. V rámci kampaně byl distribuován malware „Cerber“ skrze 

Magnitude exploit kit. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/04/27/pirate_bay_malvertising/ 

 

 

27. 4. 2016 

Řada společností v jihovýchodní Asii – cílem hackerské skupiny „Platinum“ 

Společnost Microsoft zveřejnila detaily o hackerské skupině „Platinum“, která se od roku 2009 zaměřovala 

na cíle v jihovýchodní Asii. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/04/hacking-group-platinum-used-windows-own-patching-

system-against-it/ 

 

 

27. 4. 2016 

„Jaku“ – zveřejnění aktivit botnetu 

Bezpečnostní společnost Forcepoint zveřejnila detaily o botnetu „Jaku“, který byl vystavěn s cílem provádět 

multi-stage tracking a exfiltraci dat se zaměřením na cíle v Asii. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/jaku-botnet-rises-in-the-east/ 

  

http://www.dailydot.com/politics/goldcorp-hack-data-dump/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-26/u-s-steel-accuses-china-of-trade-secret-theft-in-cyber-attack
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-26/u-s-steel-accuses-china-of-trade-secret-theft-in-cyber-attack
http://www.theregister.co.uk/2016/04/27/pirate_bay_malvertising/
http://arstechnica.com/security/2016/04/hacking-group-platinum-used-windows-own-patching-system-against-it/
http://arstechnica.com/security/2016/04/hacking-group-platinum-used-windows-own-patching-system-against-it/
http://www.infosecurity-magazine.com/news/jaku-botnet-rises-in-the-east/
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27. 4. 2016 

Lucky Pet – cílem hackerského útoku 

Obchod s potřebami pro chovatele drobného zvířectva LuckyPet upozornil kalifornského prokurátora 

na bezpečnostní incident, při kterém došlo ke kompromitaci informací o zákaznících. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/luckypet-data-breach-compromises-online-payment-

info/article/492470/ 

 

 

27. 4. 2016 

Kenyan Ministry of Foreign Affairs – cílem hackerského útoku 

Odnož hacktivistického hnutí „Anonymous In Kenya“, zveřejnila v rámci operace #OpAfrica 1 TB dat 

odcizených z keňského Ministerstva zahraničních věcí. Hackeři nezveřejnili žádné citlivé informace 

o zaměstnancích úřadu ani jejich přístupové údaje. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-hackers-leak-1tb-of-documents-from-kenya-s-

ministry-of-foreign-affairs-503518.shtml 

 

 

28. 4. 2016 

Solano Community College – cílem phishingového útoku 

Solano Community College byla zasažena cíleným phishingovým útokem, který způsobil únik 

a kompromitaci informací o daních a příjmech více než 1.200 zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/1206-solano-community-college-employees-victimized-in-w-2-data-

breach/article/493732/ 

 

 

28. 4. 2016 

Advanced International Marketing Inc. – cílem hackerského útoku 

Společnost Advanced International Marketing Inc. upozornila kalifornského prokurátora na bezpečnostní 

incident, při kterém došlo ke kompromitaci informací o zákaznících. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/ohio-firearms-dealer-website-breach-compromises-customer-

names-state-id-data/article/492927/ 

 

 

29. 4. 2016 

Streamovací aplikace „17“ – cílem hackerského útoku 

Neznámý hacker nabízel seznam 20 tisíc e-mailových adres, špatně zabezpečených hesel, telefonních čísel 

a dalších informací uživatelů streamovací aplikace „17“, která je populární zejména v Asii. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/new-cyberespionage-trojan-spreading-in-taiwan/article/485964/  

http://www.scmagazine.com/luckypet-data-breach-compromises-online-payment-info/article/492470/
http://www.scmagazine.com/luckypet-data-breach-compromises-online-payment-info/article/492470/
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29. 4. 2016 

Webové stránky výrobce hraček Maisto – šíření ransomware 

Podle bezpečnostní společnosti Malwarebytes obsahovaly webové stránky výrobce Maisto International, 

který se zaměřuje na dálkově ovládané hračky, Angler exploit kit. Ten využíval zranitelností ve starších 

prohlížečích a aplikacích k distribuci ransomwaru CryptXXX. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/04/toymakers-website-pushes-ransomware-that-holds-

visitors-files-hostage/ 

 

 

29. 4. 2016 

Brunswick Corp. – cílem phishingového útoku 

Společnost Brunswick Corp. se stala další obětí phishingové kampaně, která cílí na daňové a příjmové 

informace. V tomto případě bylo postiženo více než 13 tisíc současných i bývalých zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/brunswick-corps-13000-workers-w-2-data-

compromised/article/494352/ 

 

 

29. 4. 2016 

Řada organizací v Japonsku – cílem kybešpionážní kampaně 

Společnost Symantec zveřejnila detaily o kyberšpionážní skupin, která pro svoje aktivity zaměřené na cíle 

v Japonsku využívala kompromitované webové stránky a spear-phishingové e-maily k distribuci backdoorů. 

Pomocí nich pak z dotčených organizací kradla citlivé a technologické informace. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/tick-cyber-espionage-group-targets-japanese-companies-with-

daserf-backdoors-503555.shtml 

 

 

29. 4. 2016 

Obyvatelé města New York – cílem hackerského útoku 

Skupina hackerů s vazbami na Islámský stát zveřejnila seznam několika tisíc obyvatel města New York spolu 

s výzvou k militantním následovníkům, aby na tyto obyvatele útočili. 

Odkazy: http://www.ibtimes.sg/isis-new-york-hit-list-hackers-post-details-3600-residents-online-1253 
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29. 4. 2016 

Laremy Tunsil – únos účtů na sociálních sítích Twitter a Instagram 

Známý hráč amerického fotbalu Laremy Tunsil přišel dočasně o kontrolu svých účtů na sociálních sítích 

Twitter a Instagram. Neznámý útočník, který účty ovládl, publikoval jeho jménem takové příspěvky, které 

vedly ke zdržení draftu tohoto hráče. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/watching-an-nfl-player-get-hacked-on-live-tv-503556.shtml 

 

 

30. 4. 2016 

Gryphon Technologies – cílem phishingového útoku 

Společnost Gryphon Technologies se stala další obětí phishingové kampaně, která cílí na daňové a příjmové 

informace zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/federal-contractor-with-cybersecurity-ties-notifies-employees-

after-w-2-info-acquired-by-targeted-phishing/ 

 

 

 

 

Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Řada vládních webových stránek Richland County ve Wisconsinu  (-) 

Hacktivistická skupina „Team System DZ“  

https://www.hackread.com/richland-county-website-sheriffs-dept-hacked/ 

 

88 webových stránek z USA, Velké Británie, Francie a Izraele  (-) 

Hacktivistická skupina „Team System DZ“  

http://news.softpedia.com/news/pro-isis-group-defaces-88-websites-in-three-day-rampage-503153.shtml 

 

Webové stránky Lamont Christian Reformed Church  (lamontcrc.org) 

Hacktivistická skupina „United Cyber Caliphate“  

http://news.softpedia.com/news/church-website-defaced-with-ominous-jihadi-message-503385.shtml 
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Řada arménských vládních serverů  (gov.am) 

Hacktivistická skupina „Turk Hack Team“  

http://pastebin.com/AbswZfw9 

 

Řada ázerbajdžánských vládních serverů  (gov.az) 

Hacktivistická skupina „Monte Melkonian Cyber Army“  

https://www.hackread.com/cyberwar-turkish-vs-armenian-hackers/ 

 

Webové stránky Dalhousie University  (dal.ca) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-dalhousie-university-site-halifax-rape-case/ 

 

Herní servery společnosti Blizzard Entertainment  (battle.net) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/15/lizard_squad_blasts_blizzard/ 

 

Akademická síť Janet  (jisc.ac.uk) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/18/janet_clobbered_with_ddos_attacks_again/ 

 

Řada dánských a islandských webových stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/22/anonymous_whales_on_denmark_faroe_islands_with_opkilling

bay_ddos/ 

 

Webové stránky města Denver  (denvergov.org) 

Hacktivistická skupina „New World Hackers“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-shuts-down-city-of-denver-website-after-another-fatal-

police-shooting-503371.shtml 

 

Webové stránky hnutí Ku Klux Klan  (kkkknights.com) 

Hacktivistická skupina „Ghost Squad“  

http://www.theregister.co.uk/2016/04/22/anonymous_whales_on_denmark_faroe_islands_with_opkilling

bay_ddos/ 

 

Webové stránky hnutí Black Lives Matter  (blacklivesmatter.com) 

Hacktivistická skupina „Ghost Squad“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-ghost-squad-hackers-take-down-black-lives-matter-website-

503579.shtml 
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