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ČR 

22. 3. 2016 

Česká spořitelna – phishingové stránky 

Česká spořitelna v březnu upozornila na novou podobu podvodného e-mailu, ve kterém jsou klienti 

upozorněni na údajný maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení do internetového bankovnictví. 

Dále jsou vybízeni k přihlášení přes odkaz, který vede na phishingovou stránku. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16666.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16666.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_16666.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
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Svět 

1. 3. 2016 

Seagate – obětí phishingového útoku 

Společnost Seagate se stala jednou z obětí rozsáhlé phishingové kampaně, když její zaměstnanec v reakci 

na podvrženou zprávu od CEO společnost Stephena Lucza zaslal na externí e-mailovou adresu W-2 data 

za rok 2015 všech současných i bývalých zaměstnanců. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/03/seagate-phish-exposes-all-employee-w-2s/ 

 

 

1. 3. 2016 

MTISC-GoG – narušení bezpečnosti 

Instituce BIMCO (Baltic and International Maritime Council) vydala varování na základě narušení 

bezpečnosti systémů organizace Maritime Trade Information Sharing Centre, Gulf of Guinea (MTISC-GoG), 

které mohlo vyústit v únik dat o lodích a nákladech do rukou námořních pirátů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/bimco-security-breach-in-anti-piracy-program/ 

 

 

1. 3. 2016 

Pharm-Olam International – narušení bezpečnosti 

Americká společnost Pharm-Olam International upozornila své zaměstnance na bezpečnostní incident, 

během kterého pravděpodobně došlo ke kompromitaci jejich jmen, čísel sociálního zabezpečení 

a informace o příjmech. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/pharm-olam-notifies-employees-of-w-2-information-breach/ 

 

 

1. 3. 2016 

„Operation 8651“ – aktivity čínské APT skupiny „DarkHotel“ 

Podle čínské bezpečnostní společnosti ThreatBook se APT skupina „DarkHotel“ v nové kampaní nazvané 

„Operation 8651“ zaměřovala na vedoucí představitele telekomunikačních společností v Číně a Jižní Koreji. 

Během svých aktivit využívala spear-phishingových e-mailů, jejichž infikované přílohy zneužívaly 

zranitelnosti CVE-2015-8651. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/threat-intelligence/chinese-threat-intel-start-up-finds-darkhotel-

exploiting-chinese-telecom/d/d-id/1324496 

 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2016/03/seagate-phish-exposes-all-employee-w-2s/
http://www.databreaches.net/bimco-security-breach-in-anti-piracy-program/
http://www.databreaches.net/pharm-olam-notifies-employees-of-w-2-information-breach/
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/chinese-threat-intel-start-up-finds-darkhotel-exploiting-chinese-telecom/d/d-id/1324496
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/chinese-threat-intel-start-up-finds-darkhotel-exploiting-chinese-telecom/d/d-id/1324496
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1. 3. 2016 

SkTorrent – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s pseudonymem „@0x1Taylor“ odcizil z databází P2P sítě SkTorrent na Slovensku přihlašovací údaje 

více než 117 tisíc uživatelů. 

Odkazy: http://tech.sme.sk/c/20099331/hackeri-ukradli-na-slovensku-118-tisic-identit.html 

 

 

2. 3. 2016 

Central Concrete Supply – obětí phishingového útoku 

Společnost Central Concrete Supply upozornila své zaměstnance na bezpečnostní incident, během kterého 

pravděpodobně došlo ke kompromitaci jejich osobních informací. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/central-concrete-supply-notifies-employees-of-breach-involving-w-

2s/ 

 

 

3. 3. 2016 

Cox Communications – narušení bezpečnosti 

Společnost Cox Communications vyšetřovala možný únik informací poté, co byly jména, e-mailové adresy, 

telefonní čísla a další informace více než 40 tisíců nabízena na dark-webovém tržišti The Real Deal Market. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/cox-investigates-as-employee-data-appears-for-sale-on-the-

dark-web 

 

 

4. 3. 2016 

Moneytree – obětí phishingového útoku 

Společnost Moneytree se stala další z řady obětí phishingových útoků, díky kterým posléze informovala 

bývalé i současné zaměstnance o možné kompromitaci jejich údajů o zaplacených daních, čísel sociálního 

zabezpečení, příjmech a adresách. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/03/thieves-phish-moneytree-employee-tax-data/ 

 

 

4. 3. 2016 

Mansueto Ventures – obětí phishingového útoku 

Společnost Mansueto Ventrues se stala obětí phishingového útoku, jejímž důsledkem byla kompromitace 

osobních dat a informací o vrácených daních přibližně 90 procent zaměstnanců. 

Odkazy: http://nypost.com/2016/03/04/hackers-victimize-inc-fast-company-staffers/ 

 

  

http://tech.sme.sk/c/20099331/hackeri-ukradli-na-slovensku-118-tisic-identit.html
http://www.databreaches.net/central-concrete-supply-notifies-employees-of-breach-involving-w-2s/
http://www.databreaches.net/central-concrete-supply-notifies-employees-of-breach-involving-w-2s/
http://motherboard.vice.com/read/cox-investigates-as-employee-data-appears-for-sale-on-the-dark-web
http://motherboard.vice.com/read/cox-investigates-as-employee-data-appears-for-sale-on-the-dark-web
http://krebsonsecurity.com/2016/03/thieves-phish-moneytree-employee-tax-data/
http://nypost.com/2016/03/04/hackers-victimize-inc-fast-company-staffers/
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4. 3. 2016 

GCI – obětí phishingového útoku 

Telekomunikační společnost GCI upozornila více než 2,500 svých zaměstnanců, že v průběhu 

bezpečnostního incidentu došlo k odcizení jejich mzdových a daňových přiznání. 

Odkazy: http://www.ktva.com/more-than-2500-gci-employees-w-2-information-stolen-in-phishing-scam-

524/ 

 

 

4. 3. 2016 

Rosen Hotels & Resorts –napaden PoS malwarem 

Platební systémy amerického hotelového řetězce Rosen Hotels & Resorts byly napadeny malwarem téměř 

po celé dva roky od února 2014. 

Odkazy: http://www.rosenhotels.com/protectingourguests/ 

 

 

4. 3. 2016 

Řasa ruských webových stránek – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Teprve náctiletý hacker s přezdívkou „Cyber Anakin“ tvrdil, že jako odplatu za sestřelení letu MH17 

od společnosti Malaysia Airlines napadl řadů náhodných webových stránek v Rusku. Z jejich databází údajně 

odcizil informace o 1.5 milionu uživatelů, včetně odpovědí na bezpečnostní otázky uložené plain textu. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/a-teen-hacker-is-targeting-russian-sites-as-revenge-for-the-

mh17-crash 

 

 

4. 3. 2016 

Hlasová schránka Donalda Trumpa – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ údajně napadlo voice-mail republikánského kandidáta na prezidenta 

Donalda Trumpa. 

Odkazy: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trumps-voicemails-

hacked-by-anonymous-a6913861.html 

 

 

5. 3. 2016 

Policejní důstojníci z New Jersey – únik osobních dat 

Hackerská skupina „Caliphate Cyber Army“ zveřejnila osobní informace o 55 policejních důstojnících 

z New Jersey, které obsahovaly mimo jiné i domovní adresy, telefonní čísla a okrsky jejich působení. 

Odkazy: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3478237/ISIS-hackers-threaten-55-New-Jersey-police-

officers-releasing-home-addresses-phone-numbers-working-locations.html  

http://www.ktva.com/more-than-2500-gci-employees-w-2-information-stolen-in-phishing-scam-524/
http://www.ktva.com/more-than-2500-gci-employees-w-2-information-stolen-in-phishing-scam-524/
http://www.rosenhotels.com/protectingourguests/
http://motherboard.vice.com/read/a-teen-hacker-is-targeting-russian-sites-as-revenge-for-the-mh17-crash
http://motherboard.vice.com/read/a-teen-hacker-is-targeting-russian-sites-as-revenge-for-the-mh17-crash
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trumps-voicemails-hacked-by-anonymous-a6913861.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trumps-voicemails-hacked-by-anonymous-a6913861.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3478237/ISIS-hackers-threaten-55-New-Jersey-police-officers-releasing-home-addresses-phone-numbers-working-locations.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3478237/ISIS-hackers-threaten-55-New-Jersey-police-officers-releasing-home-addresses-phone-numbers-working-locations.html
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7. 3. 2016 

Řada tureckých vládních institucí – cílem operace „Pawn Storm“ 

Podle nové zprávy bezpečnostní společnosti Trend Micro se ruská hackerská skupina, která stojí za operací 

„Pawn Storm“, zaměřila na řadu institucí a úřadů v Turecku. 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-adds-turkey-list-targets/ 

 

 

7. 3. 2016 

Indičtní vládní představitelé – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti ProofPoint zveřejnili detaily kampaně „Operation Transparent 

Tribe“, která cílí na indické vládní představitele po celém světě. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/indian-officials-under-a-barrage-of-ongoing-cyber-attacks-

501440.shtml 

 

 

7. 3. 2016 

Ezaki Glico – narušení bezpečnosti 

Japonská společnost Ezaki Glico vydala upozornění, že osobní informace více než 83 tisíc uživatelů jejího 

e-shopu mohly být kompromitovány po té, co byl zaznamenán neautorizovaný přístup do jejích systémů. 

Odkazy: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/07/national/ezaki-glico-reports-possible-customer-

data-breach/#.Vv_uYT9nVqN 

 

 

8. 3. 2016 

Jihokorejští vládní představitelé – cílem hackerského útoku 

Jihokorejská zpravodajská služba NIS vydala prohlášení, že se hackerům ze Severní Koreje podařilo nabourat 

do mobilních telefonů jihokorejských vládních představitelů, odkud odcizili historii volání, SMS a hlasové 

zprávy. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/south-korea-claims-north-hacked-government-officials-

smartphones/ 

 

 

8. 3. 2016 

Finské Ministerstvo zahraničních věcí – cílem kybešpionážních aktivit 

Finský ministr zahraničních věcí Erkki Tuomioja zvěřejnil v médiích informaci, že jejich počítačová síť byla 

údajně po dobu čtyř let infiltrována pravděpodobně ruskými nebo čínskými agenty. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/finlands-foreign-ministry-hacked-by-russian-or-chinese-

spies/article/481968/  

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-adds-turkey-list-targets/
http://news.softpedia.com/news/indian-officials-under-a-barrage-of-ongoing-cyber-attacks-501440.shtml
http://news.softpedia.com/news/indian-officials-under-a-barrage-of-ongoing-cyber-attacks-501440.shtml
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/07/national/ezaki-glico-reports-possible-customer-data-breach/#.Vv_uYT9nVqN
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/07/national/ezaki-glico-reports-possible-customer-data-breach/#.Vv_uYT9nVqN
http://www.zdnet.com/article/south-korea-claims-north-hacked-government-officials-smartphones/
http://www.zdnet.com/article/south-korea-claims-north-hacked-government-officials-smartphones/
http://www.scmagazine.com/finlands-foreign-ministry-hacked-by-russian-or-chinese-spies/article/481968/
http://www.scmagazine.com/finlands-foreign-ministry-hacked-by-russian-or-chinese-spies/article/481968/
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8. 3. 2016 

E-shop 1-800 Flowers – cílem hackerského útoku 

E-shop s názvem 1-800 Flowers, který se zabývá distribucí květin, oznámil po odhalení kybernetického 

útoku svým zákazníkům, že mohly být odcizeny jejich osobní informace. 

Odkazy: https://www.grahamcluley.com/2016/03/1-800-flowers-warns-hacker-stolen-customers-personal-

info/ 

 

 

9. 3. 2016 

Korejské dopravní a energetické společnosti – cílem hackerského útoku 

Čínská bezpečnostní společnost Qihoo 360 zveřejnila detaily o hackerské skupině „OnionDog“, která 

od října 2013 cílila na dopravní a energetické společnosti v korejsky mluvících zemích. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/korean-energy-and-transportation-targets-attacked-by-

oniondog-apt-501534.shtml 

 

 

10. 3. 2016 

Bangladesh Central Bank – cílem hackerského útoku 

Agentura Reuters zveřejnila informace o neznámých hackerech, kteří provedli sofistikovaný útok na systém 

bangladéšské bankovní instituce BCB. S využitím odcizených přístupových údajů k platebním transakcím 

nelegálně převedli přibližně 80 milionů dolarů na konta na Filipínách a Srí Lance. 

Odkazy: http://uk.reuters.com/article/us-usa-fed-bangladesh-typo-insight-idUKKCN0WC0TC 

 

 

10. 3. 2016 

21st Century Oncology – narušení bezpečnosti 

Onkologická klinika 21st Century Oncology potvrdila, že v listopadu 2015 došlo k narušení bezpečnosti jejích 

systémů, které mohlo kompromitovat osobní informace více než 2.2 milionů pacientů a zaměstnanců. FBI 

povolila toto zveřejnění až po ukončení vyšetření bezpečnostního incidentu. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/03/10/florida_cancer_clinic_admits_data_breach/ 

 

 

10. 3. 2016 

American Express – narušení bezpečnosti 

Společnost American Express varovala některé svoje zákazníky, že jejich osobní údaje mohly být ohroženy 

během bezpečnostního incidentu, který postihl poskytovatele služeb třetí strany. 

Odkazy: http://www.techinsider.io/american-express-breach-2016-3 

  

https://www.grahamcluley.com/2016/03/1-800-flowers-warns-hacker-stolen-customers-personal-info/
https://www.grahamcluley.com/2016/03/1-800-flowers-warns-hacker-stolen-customers-personal-info/
http://news.softpedia.com/news/korean-energy-and-transportation-targets-attacked-by-oniondog-apt-501534.shtml
http://news.softpedia.com/news/korean-energy-and-transportation-targets-attacked-by-oniondog-apt-501534.shtml
http://uk.reuters.com/article/us-usa-fed-bangladesh-typo-insight-idUKKCN0WC0TC
http://www.theregister.co.uk/2016/03/10/florida_cancer_clinic_admits_data_breach/
http://www.techinsider.io/american-express-breach-2016-3
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10. 3. 2016 

Litecointalk Forum – cílem hackerského útoku 

Známé diskusní fórum Litecointalk bylo napadeno hackery. Proto jeho správci vyzvali všechny uživatele, 

aby si změnili svá přístupová hesla. 

Odkazy: http://themerkle.com/litecointalk-breach-severe/ 

 

 

11. 3. 2016 

Staminus – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Počítačová síť bezpečnostní společnosti Staminus, která se specializuje na hosting a ochranu proti DDoS 

útokům, se stala cílem hackerského útoku. Neznámí útočníci provedli reset routerů do továrního nastavení 

a odcizili informace o klientech společnosti. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/03/after-an-easy-breach-hackers-leave-tips-when-running-

a-security-company/ 

 

 

11. 3. 2016 

West Bloomfield School District – narušení bezpečnosti 

Zástupci školního okrsku West Bloomfield School District rozeslali rodičům svých studentů e-maily, 

ve kterých je informovali o možné kompromitaci osobních dat v průběhu bezpečnostního incidentu. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/mi-network-security-breach-reported-in-west-bloomfield-school-

district-student-info-exposed/ 

 

 

14. 3. 2016 

Řada webových portálů – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnosti Trend Micro a Malwarebytes zveřejnily detaily o rozsáhlé malvertisingové 

kampani, která postihla řadu hojně navštěvovaných portálů včetně New York Times, BBC, MSN, AOL 

a dalších. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/3044588/security/malvertising-campaign-hits-new-york-times-

bbc-others.html 

 

 

  

http://themerkle.com/litecointalk-breach-severe/
http://arstechnica.com/security/2016/03/after-an-easy-breach-hackers-leave-tips-when-running-a-security-company/
http://arstechnica.com/security/2016/03/after-an-easy-breach-hackers-leave-tips-when-running-a-security-company/
http://www.databreaches.net/mi-network-security-breach-reported-in-west-bloomfield-school-district-student-info-exposed/
http://www.databreaches.net/mi-network-security-breach-reported-in-west-bloomfield-school-district-student-info-exposed/
http://www.csoonline.com/article/3044588/security/malvertising-campaign-hits-new-york-times-bbc-others.html
http://www.csoonline.com/article/3044588/security/malvertising-campaign-hits-new-york-times-bbc-others.html
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15. 3. 2016 

„Suckfly“ – aktivity čínské APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily čínské APT skupiny „Suckfly“, která pro své aktivity 

využívá malware podepsaný legitimním certifikátem. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/suckfly-revealing-secret-life-your-code-signing-

certificates 

 

 

15. 3. 2016 

Bayley's – narušení bezpečnosti s únikem dat 

Prodejce outdoorového vybavení, společnost Bailey's, upozornila své zákazníky, že po narušení bezpečnosti 

webových stránek mohlo dojít ke kompromitaci údajů z jejich platebních karet. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/attacker-compromises-information-of-250k-in-baileys-data-

breach/article/483630/ 

 

 

15. 3. 2016 

Klienti řady ruských bank – obětí phishingového útoku 

Klienti řady ruských bankovních institucí se stali cílem podvodu neznámých hackerů, kteří se vydávali 

za bezpečnostní pracovníky týmu FinCERT, spadající pod Ruskou Centrální Banku. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/3045437/security/dozens-of-russian-banks-phished-by-crooks-

pretending-to-be-fincert.html 

 

 

15. 3. 2016 

LAZ Parking – narušení bezpečnosti 

Na základě možného narušení bezpečnosti systémů u jedné z největších amerických společností LAZ 

Parking, která se zabývá parkovacími službami zejména v San Diegu a Los Angeles, mohly být 

kompromitovány nebo odcizeny informace o daních přibližně 14 tisíc zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.sandiegouniontribune.com/news/2016/mar/15/laz-parking-w2-compromise/ 

 

 

15. 3. 2016 

Indičtí armádní představitelé – cílem kyberšpionážní kampaně 

Společnost Google odstranila škodlivou aplikaci SmeshApp z jejího Play store po té, co vyšetřování ukázalo, 

že tuto aplikaci zneužíval Pákistán k sledování indických armádních představitelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/smeshapp-removed-from-play-store-because-pakistan-used-it-

to-spy-on-indian-army-501936.shtml  

http://www.symantec.com/connect/blogs/suckfly-revealing-secret-life-your-code-signing-certificates
http://www.symantec.com/connect/blogs/suckfly-revealing-secret-life-your-code-signing-certificates
http://www.scmagazine.com/attacker-compromises-information-of-250k-in-baileys-data-breach/article/483630/
http://www.scmagazine.com/attacker-compromises-information-of-250k-in-baileys-data-breach/article/483630/
http://www.csoonline.com/article/3045437/security/dozens-of-russian-banks-phished-by-crooks-pretending-to-be-fincert.html
http://www.csoonline.com/article/3045437/security/dozens-of-russian-banks-phished-by-crooks-pretending-to-be-fincert.html
http://www.sandiegouniontribune.com/news/2016/mar/15/laz-parking-w2-compromise/
http://news.softpedia.com/news/smeshapp-removed-from-play-store-because-pakistan-used-it-to-spy-on-indian-army-501936.shtml
http://news.softpedia.com/news/smeshapp-removed-from-play-store-because-pakistan-used-it-to-spy-on-indian-army-501936.shtml
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16. 3. 2016 

Swiss People’s Party (SVP) – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „NSHC“ tvrdí, že pronikla do databází největší švýcarské politické strany SVP 

(Swiss People’s Party), odkud odcizila osobní údaje více než 50 tisíc jejích podporovatelů. 

Odkazy: https://www.rt.com/news/336277-swiss-peoples-party-hackers/ 

 

 

17. 3. 2016 

Lakes Region Scholarship Foundation – narušení bezpečnosti 

Nadace Lakes Region Scholarship Foundation upozornila bývalé žadatele, že jejich jména, adresy a rodná 

čísla mohly být v průběhu bezpečnostního incidentu ukradena hackery. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/nh-scholarship-foundation-warns-of-possible-computer-breach/ 

 

 

17. 3. 2016 

River Cree Casino – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Společnost River Cree Casino skrze své zástupce oznámila, že se stala obětí kybernetického útoku, který 

vyústil v krádež informací o zákaznících a zaměstnancích kasína. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/river-cree-casino-hacked-customer-information-compromised/ 

 

 

18. 3. 2016 

Cyklistická organizace v USA – narušení bezpečnosti 

USA Cycling, oficiální americká cyklistická organizace, rozeslala po odhalení bezpečnostního incidentu 

ve svých sítích více než 62 tisícům svých členů e-mail, ve kterém je varovala před možnou kompromitací 

jmen, doručovacích a e-mailových adres, dat narození a dalších údajů. 

Odkazy: https://www.usacycling.org/faqs-regarding-security-breach.htm 

 

 

18. 3. 2016 

Japonská instituce na podporu turismu – cílem hackerského útoku 

Hacktivisté ze skupiny „KarmaSec“ pronikli do databází serveru japonské instituce na podporu turismu 

Japan’s Yamaguchi Prefecture Tourism Promotion Division (visit-jy.com) a zveřejnili odcizená data. Svou 

aktivitu zdůvodnili protestem za práva zvířat. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-japan-cyber-attack-animal-abuse/ 

 

 

  

https://www.rt.com/news/336277-swiss-peoples-party-hackers/
http://www.databreaches.net/nh-scholarship-foundation-warns-of-possible-computer-breach/
http://www.databreaches.net/river-cree-casino-hacked-customer-information-compromised/
https://www.usacycling.org/faqs-regarding-security-breach.htm
https://www.hackread.com/anonymous-japan-cyber-attack-animal-abuse/
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18. 3. 2016 

„SadClowns“ – malvertisingová kampaň 

Bezpečnostní společnost Proofpoint zveřejnila informace o malvertisingové kampani, za níž stojí hackerská 

skupina "SadClowns". 

Odkazy: http://proofpoint.com/us/threat-insight/post/video-malvertising-bringing-new-risks-high-profile-

sites 

 

 

18. 3. 2016 

BitQuick – cílem hackerského útoku 

Přední P2P obchodní platforma BitQuick oznámila vypnutí svých systémů v důsledku hackerského útoku, 

který umožnil získat neznámým útočníkům administrátorský přístup. Podle vyjádření zástupců ale nedošlo 

k jakýmkoliv ztrátám ani kompromitaci zákaznických dat. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/bitquick-shuts-down-after-security-breach-seeks-new-

management/ 

 

 

19. 3. 2016 

Naira4dollar – cílem hackerského útoku 

Nigerijská on-line směnárna Naira4dollar se stala cílem hackerského útoku, během kterého došlo k odcizení 

několika destítek botcoinů v hodnotě 15 tisíc dolarů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/hackers-strip-nigerian-exchange-of-15000-worth-of-bitcoins/ 

 

 

20. 3. 2016 

EC-Council – nebezpečné přesměrování 

Webová stránka organizace EC-Council, která zastřešuje program Certified Ethical Hacker, byla 

kompromitována tak, že její návštěvníci byli přesměrováváni na jiný web s Angler Exploit Kitem. Skrze něj 

pak byl distribuován do zranitelných systémů ransomware Teslacrypt. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/03/certified-ethical-hacker-website-caught-spreading-

crypto-ransomware/ 

 

 

21. 3. 2016 

Norfolk General Hospital – šíření malware 

Webová stránka kanadské nemocnice Norfolk General Hospital byla kompromitována tak, že její návštěvníci 

byli vystaveni malwarové infekci. 

http://proofpoint.com/us/threat-insight/post/video-malvertising-bringing-new-risks-high-profile-sites
http://proofpoint.com/us/threat-insight/post/video-malvertising-bringing-new-risks-high-profile-sites
http://www.databreaches.net/bitquick-shuts-down-after-security-breach-seeks-new-management/
http://www.databreaches.net/bitquick-shuts-down-after-security-breach-seeks-new-management/
http://www.databreaches.net/hackers-strip-nigerian-exchange-of-15000-worth-of-bitcoins/
http://arstechnica.com/security/2016/03/certified-ethical-hacker-website-caught-spreading-crypto-ransomware/
http://arstechnica.com/security/2016/03/certified-ethical-hacker-website-caught-spreading-crypto-ransomware/
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Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/security-world/2016/03/canadian-hospital-serves-ransomware-via-

hacked-website/ 

 

 

21. 3. 2016 

Concordia University – narušení bezpečnosti 

Po té, co vzdělávací instituce Concordia University odhalila ve svých sítích nainstalované keylogery, vydala 

varování před možnou kompromitací uživatelských dat. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/concordia-warns-university-community-about-possible-computer-

security-breach/ 

 

 

22. 3. 2016 

Kemuri Water Company – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost Verizon ve svém reportu zveřejnila detajly o hackerském útoku na nejmenovanou 

vodárenskou společnost s pseudonymem „Kemuri“. Útočníci infiltrovali kontrolní systémy a změnili úroveň 

chemických přípravků, které se používají pro úpravu vody. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/03/24/water_utility_hacked/ 

 

 

22. 3. 2016 

Pivotal Software – obětí phishingového útoku 

Společnost Pivotal Software upozornila úřad kalifornského generálního prokurátora, že se stala obětí 

phishingového útoku, v jejímž důsledku byly kompromitovány mzdové a daňové přiznání jejích 

zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/pivotal-software-latest-hit-with-w-2-phishing-attack/article/487133/ 

 

 

22. 3. 2016 

Kentucky State University – cílem phishingového útoku 

Zaměstnanec Kentucky State University se stal obětí phishingového útoku, když odpověděl na e-mail, který 

se tvářil jako požadavek od školního prezidenta na mzdové a daňové příznání více než tisíce zaměstnanců 

a studentů univerzity. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/data-on-1k-staffers-and-students-at-kentucky-state-university-

exposed/article/486507/ 

 

 

22. 3. 2016 

https://blog.malwarebytes.org/security-world/2016/03/canadian-hospital-serves-ransomware-via-hacked-website/
https://blog.malwarebytes.org/security-world/2016/03/canadian-hospital-serves-ransomware-via-hacked-website/
http://www.databreaches.net/concordia-warns-university-community-about-possible-computer-security-breach/
http://www.databreaches.net/concordia-warns-university-community-about-possible-computer-security-breach/
http://www.theregister.co.uk/2016/03/24/water_utility_hacked/
http://www.scmagazine.com/pivotal-software-latest-hit-with-w-2-phishing-attack/article/487133/
http://www.scmagazine.com/data-on-1k-staffers-and-students-at-kentucky-state-university-exposed/article/486507/
http://www.scmagazine.com/data-on-1k-staffers-and-students-at-kentucky-state-university-exposed/article/486507/
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Čínští uživatelé internetu – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost FireEye zveřejnila detajly o malvertisingové kampani, která cílila na čínské 

uživatele internetu. Zneužito bylo API rozhraní v reklamní komponentě platformy Baidu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/sophisticated-malvertising-campaign-abusing-baidu-api-goes-on-

for-five-months-502054.shtml 

 

 

23. 3. 2016 

Sprouts Farmers Market – obětí phishingového útoku 

Společnost Sprouts Farmers Market se stala obětí phishingového útoku, když byl jeden ze zaměstnanců 

přesvědčen, aby odeslal neznámé osobě daňové informace všech pracovníků společnosti. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/w-2-data-breach-places-21k-sprouts-farmers-market-employees-at-

risk/article/485044/ 

 

 

23. 3. 2016 

Ryman Hospitality Properties – obětí phishingového útoku 

Realitní společnost Ryman Hospitality Properties se stala obětí phishingového útoku, v jejímž důsledku byly 

kompromitovány mzdové a daňové přiznání jejích zaměstnanců, včetně čísel sociálního zebezpečení. 

Odkazy: http://www.billboard.com/articles/business/7311626/ryman-properties-grand-ole-opry-parent-

company-victim-irs-phishing-data-breach 

 

 

24. 3. 2016 

Verizon Enterprise Solutions – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Verizon Enterprise potvrdila, že odhalila a vzápětí opravila zranitelnost na klientském portále, 

díky které unikly informace některých z 1.5 milionu zákazníků. Tyto data se objevila v nabídce jednoho 

undergroundového diskusního fóra. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/03/crooks-steal-sell-verizon-enterprise-customer-data/ 

 

 

24. 3. 2016 

Indičtí armádní představitelé – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila detajly pákistánské kyberšpionážní operace „C-Major“, 

která cílila na indické armádní představitele. 

Odkazy: https://www.hackread.com/pakistan-hackers-cyber-espionage-campaign-india-army/ 

 

 

http://news.softpedia.com/news/sophisticated-malvertising-campaign-abusing-baidu-api-goes-on-for-five-months-502054.shtml
http://news.softpedia.com/news/sophisticated-malvertising-campaign-abusing-baidu-api-goes-on-for-five-months-502054.shtml
http://www.scmagazine.com/w-2-data-breach-places-21k-sprouts-farmers-market-employees-at-risk/article/485044/
http://www.scmagazine.com/w-2-data-breach-places-21k-sprouts-farmers-market-employees-at-risk/article/485044/
http://www.billboard.com/articles/business/7311626/ryman-properties-grand-ole-opry-parent-company-victim-irs-phishing-data-breach
http://www.billboard.com/articles/business/7311626/ryman-properties-grand-ole-opry-parent-company-victim-irs-phishing-data-breach
http://krebsonsecurity.com/2016/03/crooks-steal-sell-verizon-enterprise-customer-data/
https://www.hackread.com/pakistan-hackers-cyber-espionage-campaign-india-army/
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24. 3. 2016 

vBulletin – cílem hackerského útoku 

Administrátoři diskusního fóra vBulletin provedli plošný restart přihlašovacích hesel všech svých uživatelů 

po té, co neznámý hacker získal přístup k jejich serverům. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/vbulletin-servers-hacked-admins-force-password-reset-for-all-

users-502331.shtml 

 

 

25. 3. 2016 

Gumtree – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detajly o malvertisingové kampani, která přesměrovávala 

návštěvníky webových stránek gumtree.com.au na jiný web s Angler Exploit Kitem. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/threat-analysis/2016/03/top-australian-classifieds-site-serves-

malware-in-malvertising-attack/ 

 

 

25. 3. 2016 

Tidewater Community College – cílem phishingového útoku 

Zástupci Tidewater Community College (TCC) v americkém Norfolku oznámili, že daňové a příjmové 

informace všech jejich zaměstnanců byly kompromitovány v průběhu phishingového útoku. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/3000-tidewater-community-college-workers-victimized-in-w-2-

scam/article/485805/ 

 

 

25. 3. 2016 

Mercy Iowa city a Mercy Clinic – cílem kybernetického útoku s únikem dat 

Zástupci zdravotnických institucí Mercy Iowa City a Mercy Clinic upozornili své pacienty, že malware 

odhalený v systémech společností mohl způsobit kompromitaci identit více než 15 tisíc uživatelů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/mercy-iowa-city-and-mercy-clinic-notify-patients-after-alerted-to-

malware-by-law-enforcement/ 

 

 

26. 3. 2016 

Databáze japonských uživatelů internetu – masivní únik dat 

Tokyjská policie oznámila, že odhalila více než 18 milionů uživatelských přihlašovacích údajů na serveru 

společnosti Nicchu Shinsei Corp., která poskytuje součinnost místním hackerům při útocích. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/japan-police-find-18-million-user-records-on-server-used-by-

chinese-hackers-502218.shtml 

http://news.softpedia.com/news/vbulletin-servers-hacked-admins-force-password-reset-for-all-users-502331.shtml
http://news.softpedia.com/news/vbulletin-servers-hacked-admins-force-password-reset-for-all-users-502331.shtml
https://blog.malwarebytes.org/threat-analysis/2016/03/top-australian-classifieds-site-serves-malware-in-malvertising-attack/
https://blog.malwarebytes.org/threat-analysis/2016/03/top-australian-classifieds-site-serves-malware-in-malvertising-attack/
http://www.scmagazine.com/3000-tidewater-community-college-workers-victimized-in-w-2-scam/article/485805/
http://www.scmagazine.com/3000-tidewater-community-college-workers-victimized-in-w-2-scam/article/485805/
http://www.databreaches.net/mercy-iowa-city-and-mercy-clinic-notify-patients-after-alerted-to-malware-by-law-enforcement/
http://www.databreaches.net/mercy-iowa-city-and-mercy-clinic-notify-patients-after-alerted-to-malware-by-law-enforcement/
http://news.softpedia.com/news/japan-police-find-18-million-user-records-on-server-used-by-chinese-hackers-502218.shtml
http://news.softpedia.com/news/japan-police-find-18-million-user-records-on-server-used-by-chinese-hackers-502218.shtml
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27. 3. 2016 

COMELEC – cílem kybernetického útoku 

Při dvou po sobě jdoucích hackerských útocích mohlo dojít ke kompromitaci osobních údajů 55 milionů 

voličů z databází filipínské volební komise COMELEC. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/every-voter-in-philippines-exposed/ 

 

 

27. 3. 2016 

SportPursuit – cílem hackerského útoku 

Webové stránky obchodu se sportovním oblečením SportPursuit byly v průběhu velikonočního víkendu 

zasaženy hackerským útokem, který mohl vést ke kompromitaci údajů z platebních karet zákazníků. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/03/29/hackers_score_data_attack_sportpursuit/ 

 

 

28. 3. 2016 

Řada amerických univerzit – cílem hackerského útoku 

Veřejné síťové tiskárny na řadě amerických univerzit byly zneužity hackerem a internetovým trollem 

Andrewem "Weev" Auernheimerem. Během akce došlo z dotčených zařízení k masivnímu tisku letáků 

s nacistickou tématikou a hesly o nadřazenosti bílé rasy. 

Odkazy: http://arstechnica.com/information-technology/2016/03/public-printers-at-universities-targeted-

with-racist-flyers/ 

 

 

29. 3. 2016 

Sociální sítě Likes.com a LiveJournal.com – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detajly o malvertisingové kampani, která přesměrovávala 

miliony návštěvníků dvou známých sociálních sítí Likes.com a LiveJournal.com na jiný web s Angler Exploit 

Kitem. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/threat-analysis/2016/03/social-sites-likes-and-livejournal-hit-with-

malvertising/ 

 

 

29. 3. 2016 

Cravath Swaine & Moore LLP – cílem hackerského útoku 

FBI vyšetřovala hackerské průniky do dvou právnických společností Cravath Swaine & Moore LLP a Weil 

Gotshal & Manges LLP, které sloužili k získání interních informací. Vyšetřovatelé také vydali prohlášení 

s upozorněním, že se cílem podobného útoku mohou stát i další velké právní firmy. 
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Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/03/31/hackers-breaching-law-firms-for-insider-trading-

info/ 

 

 

29. 3. 2016 

Tchaj-wan – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detajly o backdooru „Dripion“, který byl využit 

v kyberšpionážní kampani hackerské skupiny „Budminer“. Kampaň cílila na osoby a organizace 

na Tchaj-wanu. 

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

 

 

29. 3. 2016 

Black hat SEO kampaň – přesměrování na erotické weby 

Bezpečnostní společnost Sucuri zveřejnila detajly o nové black hat SEO kampani, která využívala kombinaci 

napadených webových stránek, backdoorů, skriptů a SEO poisoningu s cílem přesměrovat uživatele 

na pornografické stránky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacked-websites-used-in-black-hat-seo-campaign-redirecting-

users-to-adult-sites-502340.shtml 

 

 

31. 3. 2016 

TeamSkeet – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „TheNeoBoss“ pronikl do databází společnosti TeamSkeet a odkud odcizil jména, 

e-mailové adresy, hesla v plain textu a IP adresy více než 237 tisíc uživatelů. Obsah databáze posléze nabízel 

na dark webu. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/en_uk/read/hacker-breaches-porn-network-advertises-user-data-

on-dark-web 
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky těžební společnosti BSGold Corp.  (bcgoldcorp.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-mining-company-website-to-protest-canada-shielding-

corporations-502230.shtml 

 

Webové stránky Kenya Petroleum Refineries Ltd.  (kprl.co.ke) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-rickrolls-kenyan-petrol-refinery-as-part-of-its-anti-

corporations-op-502325.shtml 

 

28 vládních webových stránek v Angole  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Portugal“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-attacks-angolan-government-in-response-to-the-jailing-of-

17-activists-502479.shtml 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Oficiální webové stránky hry šachy (worldchess.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.grahamcluley.com/2016/03/world-chess-championship-website-struck-denial-service-attack/ 

 

Webové stránky policie a letiště v Salt Lake City a další  (slpcd.com, slcairport.com, atd.) 

Hacktivistická skupina „New World Hackers“  

https://www.hackread.com/salt-lake-city-police-airport-websites-ddos-attacks/ 

 

Řada webových stránek švýcarských institucí  (sbb.ch, atd.) 

Hacktivistická skupina „NSHC“  

http://www.techweekeurope.co.uk/security/swiss-hacks-sbb-svp-ddos-188254 

 

Řada webových stránek švédských novinových vydavatelství  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2016/03/22/swedish_sysadmins_reach_for_the_hex_key_reassemble_servic

es_after_weekend_ddos/ 

 

Webové stránky NASA  (nasa.gov) 

Hacktivistická skupina „AnonymousCorrupt“  

https://www.hackread.com/hackers-ddos-shutdown-nasa-website-email-server/ 

 

Webové stránky bitcoinového startupu Coinkite Inc.  (coinkite.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/bitcoin-exchange-ddos-attacks/ 
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