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ČR 

15. 12. 2015 

Seznam.cz – podvodná aplikace 

Kybernetičtí zločinci se snažili prostřednictvím počítačového viru přesvědčit uživatele, aby si do svého 

mobilního zařízení nainstalovali podvodnou e-mailovou aplikaci od Seznam.cz. Ta jim pak umožnila obejít 

potvrzení prostřednictvím SMS zprávy a odčerpat tak finanční prostředky z bankovního účtu oběti. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/389356-podvodnici-se-vydavaji-za-e-mail-

seznamu-snazi-se-pripravit-lidi-o-penize.html 

 

 

18. 12. 2015 

Česká spořitelna – phishing prostřednictvím sociální sítě Facebook 

Česká spořitelna upozorňuje své zákazníky na možné zneužití internetového bankovnictví prostřednictvím 

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

bankovnictví klienta. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2587.xml 

 

 

23. 12. 2015 

Premiér Bohuslav Sobotka – napadený účet na síti Twitter 

Úřad vlády podal trestní oznámení ve věci napadeného účtu předsedy vlády Bohuslava Sobotky na sociální 

síti Twitter. Hackeři na něm zveřejňovali různá provolání proti uprchlíkům a vyzývali k bojům a popravám 

demokratických elit s odkazy na extrémistické webové stránky. 

Odkazy: http://zpravy.idnes.cz/premierovi-sobotkovi-nekdo-naboural-twitter-pise-o-invazi-uprchliku-129-

/domaci.aspx?c=A151223_103433_domaci_san 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/389356-podvodnici-se-vydavaji-za-e-mail-seznamu-snazi-se-pripravit-lidi-o-penize.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/389356-podvodnici-se-vydavaji-za-e-mail-seznamu-snazi-se-pripravit-lidi-o-penize.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2587.xml
http://zpravy.idnes.cz/premierovi-sobotkovi-nekdo-naboural-twitter-pise-o-invazi-uprchliku-129-/domaci.aspx?c=A151223_103433_domaci_san
http://zpravy.idnes.cz/premierovi-sobotkovi-nekdo-naboural-twitter-pise-o-invazi-uprchliku-129-/domaci.aspx?c=A151223_103433_domaci_san
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Svět 

1. 12. 2015 

Bankovní asociace v Singapuru – varuje před mobilním malwarem 

Bankovní asociace v Singapuru varovala uživatele mobilních zařízení před novým malwarem, který cílil 

na bankovní služby. Malware postihoval zařízení se systémy Android a iOS, ze kterých kradl jednorázová 

hesla a citlivá data o platebních kartách. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/singapore-consumers-warned-of-malware-targeting-mobile-

banking-services/ 

 

 

1. 12. 2015 

Kalahari Resorts – napaden PoS malwarem 

Společnost Kalahari Resorts oznámila, že platební systémy na jejich pobočkách v Ohiu a Wisconsinu byly 

napadeny Point-of-Sale malwarem (PoS). Během incidentu unikly informace o kreditních kartách a jména 

neupřesněného množství zákazníků. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/second-wisconsin-dells-based-resort-hit-by-breach/article/458238/ 

 

 

1. 12. 2015 

SMSGlobal – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zpravodajský portál The Guardian zveřejnil informace o incidentu, kdy neznámý hacker rozeslal na 4 miliony 

telefonních čísel agresivní antisemitskou SMS zprávu. Tomu předcházel průnik do databází společnosti 

SMSGlobal, odkud odcizil data některých mobilních operátorů ze států Blízkého a Středního východu. 

Odkazy: http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/01/hacker-sent-death-to-the-jews-text-

messages-after-breach-in-phone-network 

 

 

2. 12. 2015 

Australský Meteorologický úřad – cílem hackerského útoku 

Meteorologický úřad v Austrálii vlastní jeden z nejvýkonnějších superpočítačů. Při útoku se přes něj mohli 

údajní čínští hackeři dostat i do systému australského Ministerstva obrany, odkud mohla uniknout citlivá 

bezpečnostní data. 

Odkazy: http://www.abc.net.au/news/2015-12-02/china-blamed-for-cyber-attack-on-bureau-of-

meteorology/6993278 

  

http://www.zdnet.com/article/singapore-consumers-warned-of-malware-targeting-mobile-banking-services/
http://www.zdnet.com/article/singapore-consumers-warned-of-malware-targeting-mobile-banking-services/
http://www.scmagazine.com/second-wisconsin-dells-based-resort-hit-by-breach/article/458238/
http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/01/hacker-sent-death-to-the-jews-text-messages-after-breach-in-phone-network
http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/01/hacker-sent-death-to-the-jews-text-messages-after-breach-in-phone-network
http://www.abc.net.au/news/2015-12-02/china-blamed-for-cyber-attack-on-bureau-of-meteorology/6993278
http://www.abc.net.au/news/2015-12-02/china-blamed-for-cyber-attack-on-bureau-of-meteorology/6993278
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2. 12. 2015 

Hongkongští novináři – cílem hackerské kampaně 

Výzkumníci ze společnosti FireEye Labs identifikovali novou kampaň pravděpodobně čínské hackerské 

skupiny „admin@338“, která cílila na hongkongské novináře. Kampaň je charakteristická tím, že pro C&C 

infrastrukturu využívala službu Dropbox. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/12/02/hong_kong_hacks_hacked_in_democracy_protest_yap

_flap/ 

 

 

2. 12. 2015 

Meta-Fusion GmbH – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“, které v listopadu napadlo web konference o změnách klimatu, se nyní 

zaměřilo i na společnost Meta-Fusion GmbH, která zmíněné konferenci poskytovala webcastové 

streamovací služby. Podařilo se jim tak získat a zveřejnit přihlašovací údaje zaměstnanců společnosti. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-un-climate-changes-webcast-service-provider/ 

 

 

3. 12. 2015 

JD Wetherspoon – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci řetězce restauračních zařízení JD Wetherspoon zveřejnili informaci, že jejich webové stránky byly 

napadeny neznámými hackery. V důsledku incidentu mohlo dojít k odcizení dat více než 656 tisíc zákazníků, 

včetně malého množství údajů o kreditních kartách. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/jd-wetherspoon-loses-data-of-over-650000-customers-in-

cyberattack/ 

 

 

4. 12. 2015 

TuneCore – cílem hackerského útoku 

Společnost Tunecore zveřejnila informace, že došlo k hackerskému útoku na její databáze. Během incidentu 

tak měli útočníci přístup ke jménům, doručovacím a e-mailovým adresám, číslům účtů a heslům zákazníků. 

Odkazy: http://help.tunecore.com/app/answers/detail/a_id/669 

 

 

6. 12. 2015 

Nexus Mods – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Herní společnost Nexus Mods oznámila možný průnik do její databáze. Ta obsahovala informace o více jak 

6 milionech uživatelů, byla však od roku 2013 neaktualizovaná. 

Odkazy: http://www.slashgear.com/nexus-mods-reports-database-breach-08417627/  

http://www.theregister.co.uk/2015/12/02/hong_kong_hacks_hacked_in_democracy_protest_yap_flap/
http://www.theregister.co.uk/2015/12/02/hong_kong_hacks_hacked_in_democracy_protest_yap_flap/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-un-climate-changes-webcast-service-provider/
http://www.zdnet.com/article/jd-wetherspoon-loses-data-of-over-650000-customers-in-cyberattack/
http://www.zdnet.com/article/jd-wetherspoon-loses-data-of-over-650000-customers-in-cyberattack/
http://help.tunecore.com/app/answers/detail/a_id/669
http://www.slashgear.com/nexus-mods-reports-database-breach-08417627/
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6. 12. 2015 

Sportovní komentátor Jim Ross – napadený účet na síti Twitter 

Neznámý útočník na čas ovládl účet známého wrestlingového komentátora Jima Rosse na sociální síti 

Twitter, kde umístil nepravdivé oznámení o Rossově úmrtí. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2015/12/07/hackers-announce-wwes-jim-ross-dead-wrestling-

control-twitter-account/ 

 

 

7. 12. 2015 

DailyMotion – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily malvertisingové kampaně, která cílila 

na DailyMotion, populární francouzský server pro sdílení videí. V rámci kampaně byli návštěvníci webu 

vystaveni Angler Exploit Kitu. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/malvertising-hits-dailymotion-serves-up-

angler-ek/ 

 

 

8. 12. 2015 

„Packrat“ – aktivity hackerské skupiny 

Výzkumníci ze společnosti Cyphort and Citizen Lab zveřejnili informace o aktivitách hackerské skupiny 

„Packrat“, která posledních sedm let cílila zejména na země v Jižní Americe. 

Odkazy: https://www.grahamcluley.com/2015/12/packrat-gang-targeted-south-america-malware-seven-

years/ 

 

 

8. 12. 2015 

„Cadelle“ a „Chafer“ – aktivity hackerských skupin 

Bezpečnostní společnost Symantec zveřejnila detaily o dvou íránských hackerských skupinách, které 

se podílely na sofistikovaných útocích a kampaních proti jednotlivcům a organizacím uvnitř i vně Íránu. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/-iranian-groups-conducting-sophisticated-

surveillance-on-middle-eastern-targets/d/d-id/1323468? 

 

 

8. 12. 2015 

Kriketový tým Jihoafrické republiky – únos účtu na sociální síti Facebook 

Facebooková stránka kriketového týmu Jihoafrické republiky byla dočasně ovládnuta neznámými hackery, 

kteří zde zveřejňovali obrázky a fotky s rasistickou a sexuální tématikou. 

Odkazy: https://www.hackread.com/cricket-south-africa-facebook-page-hacked/  

http://www.welivesecurity.com/2015/12/07/hackers-announce-wwes-jim-ross-dead-wrestling-control-twitter-account/
http://www.welivesecurity.com/2015/12/07/hackers-announce-wwes-jim-ross-dead-wrestling-control-twitter-account/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/malvertising-hits-dailymotion-serves-up-angler-ek/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/malvertising-hits-dailymotion-serves-up-angler-ek/
https://www.grahamcluley.com/2015/12/packrat-gang-targeted-south-america-malware-seven-years/
https://www.grahamcluley.com/2015/12/packrat-gang-targeted-south-america-malware-seven-years/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/-iranian-groups-conducting-sophisticated-surveillance-on-middle-eastern-targets/d/d-id/1323468
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/-iranian-groups-conducting-sophisticated-surveillance-on-middle-eastern-targets/d/d-id/1323468
https://www.hackread.com/cricket-south-africa-facebook-page-hacked/
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8. 12. 2015 

Elephant Bar – napaden PoS malwarem 

Majitel řetězce restaurací Elephant Bar oznámil, že jeho platební systémy ve 29 destinacích v USA byly 

napadeny Point-of-Sale malwarem. Kompromitovány tak mohly být jména a informace z platebních karet 

zákazníků, kteří některou z restaurací navštívili koncem roku 2015. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/elephant-bar-announced-a-point-of-sale-breach-that-affected-29-

locations-in-seven-states/article/458707/ 

 

 

8. 12. 2015 

Middlesexská nemocnice – cílem phishingového útoku 

Middlesexská nemocnice v Conecticutu zveřejnila zprávu, že osobní informace téměř jednoho tisíce 

pacientů mohly být kompromitovány poté, co se jeden ze zaměstnanců nemocnice stal obětí phishingového 

útoku. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/phishing-scam-hits-middlesex-hospital-in-conn/article/458813/ 

 

 

8. 12. 2015 

Novinář Hamid Mir – napadený účet na síti Twitter 

Neznámý proislamistický útočník na čas ovládl účet známého pákistánského novináře Hamida Mira na 

sociální síti Twitter. Ve snaze jej zkompromitovat, zveřejnil pro 1,7 milionu jeho čtenářů screenshoty 

Hamidovi osobní e-mailové korenspondence. 

Odkazy: https://www.hackread.com/pakistani-journalist-hamid-mir-twitter-account-hacked/ 

 

 

9. 12. 2015 

Provider WP Engine – cílem hackerského útoku s  únikem dat 

Populární hostingový provider WP Engine, který se zaměřuje na weby s CMS WordPress, se stal obětí 

hackerského útoku. Na základě incidentu byli zákazníci vyzváni ke změně přístupových hesel. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=19221 

 

 

9. 12. 2015 

The Guardian – šířil malware 

Bezpečnostní společnost FireEye labs odhalila, že jeden z archivovaných článků na zpravodajském portále 

The Guardian, který se týkal kyberkriminality, šířil malware skrze Angler Exploit Kit. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/guardian-article-on-cybercrime-serves-up-malvertising/#! 

  

http://www.scmagazine.com/elephant-bar-announced-a-point-of-sale-breach-that-affected-29-locations-in-seven-states/article/458707/
http://www.scmagazine.com/elephant-bar-announced-a-point-of-sale-breach-that-affected-29-locations-in-seven-states/article/458707/
http://www.scmagazine.com/phishing-scam-hits-middlesex-hospital-in-conn/article/458813/
https://www.hackread.com/pakistani-journalist-hamid-mir-twitter-account-hacked/
http://www.net-security.org/secworld.php?id=19221
http://www.zdnet.com/article/guardian-article-on-cybercrime-serves-up-malvertising/#!
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9. 12. 2015 

Internetový blog The Independent – cílem malvertisingové kampaně šířící ransomware 

Návštěvníci internetového blogu zpravodajského portálu The Independent byli ohrožováni 

malvertisingovou kampaní, která šířila ransomware. 

Odkazy: http://www.theguardian.com/media/2015/dec/09/independent-blog-site-ransomware-hackers-

viruses 

 

 

9. 12. 2015 

Hudební skupina Swedish House Mafia – únos účtu na sociální síti Facebook 

Účet hudební skupiny Swedish House Mafia na sociální síti Facebook byl ovládnut neznámým útočníkem, 

který jejich jménem vystavil vyzývavé fotografie zpěvačky Miley Cyrus. 

Odkazy: https://thump.vice.com/en_us/article/swedish-house-mafias-facebook-got-hacked 

 

 

10. 12. 2015 

Hostingová společnost Easily – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Britská hostingová společnost Easily.co.uk zveřejnila informace o cíleném útoku, který postihl neupřesněný 

počet zákaznických domén. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/uk-web-hoster-easily-hit-by/ 

 

 

11. 12. 2015 

Alibaba.com – phishingové útoky 

Výzkumníci z týmu The Comodo Antispam Labs (CASL) identifikovali nové phishingové útoky, které cílily 

zejména na obchodníky a spotřebitele využívající služby na serveru Alibaba.com. 

Odkazy: https://blog.comodo.com/comodo-news/alibaba-phishing-attack/ 

 

 

13. 12. 2015 

Webové stránky města Providence – cílem vydíraní 

Hacker, který si říká „g0tchack“, pronikl do webových stránek amerického města Providence, odkud odcizil 

neupřesněná data. Za jejich navrácení požaduje vyplatit částku 1BTC. 

Odkazy: http://wpri.com/2015/12/13/providence-city-website-was-hacked/ 

  

http://www.theguardian.com/media/2015/dec/09/independent-blog-site-ransomware-hackers-viruses
http://www.theguardian.com/media/2015/dec/09/independent-blog-site-ransomware-hackers-viruses
https://thump.vice.com/en_us/article/swedish-house-mafias-facebook-got-hacked
http://www.infosecurity-magazine.com/news/uk-web-hoster-easily-hit-by/
https://blog.comodo.com/comodo-news/alibaba-phishing-attack/
http://wpri.com/2015/12/13/providence-city-website-was-hacked/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 11 / 19 incidenty - prosinec 2015 
 

14. 12. 2015 

Webové stránky postavené na CMS Joomla – cílem hackerských útoků 

Bezpečnostní společnost Sucuri identifikovala vlnu kybernetických útoků proti webovým stránkám, které 

jsou postaveny na CMS Joomla. Hackeři využívali neopravenou kritickou zranitelnost, která jim umožňovala 

vzdálené spuštění kódu. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/12/hackers-actively-exploit-critical-vulnerability-in-sites-

running-joomla/ 

 

 

14. 12. 2015 

Twitter – varování uživatelům 

Sociální síť Twitter varovala desítky uživatelů, že jejich účet mohl být napaden státem sponzorovanými 

hackery. Seznam obeznámených uživatelů zahrnoval bezpečnostní výzkumníky, aktivisty a novináře. 

Odkazy: http://arstechnica.com/tech-policy/2015/12/beware-of-state-sponsored-hackers-twitter-warns-

dozens-of-users/ 

 

 

14. 12. 2015 

Evropská kosmická agentura (ESA) – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Členové hacktivistického hnutí „Anonymous“ pronikli do systémů několika subdomén Evropské kosmické 

agentury a zveřejnili osobní a přihlašovací údaje více než 8 tisíc přispěvovatelů a představitelů agentury. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-european-space-agency-domains/ 

 

 

14. 12. 2015 

Vojenští představitelé Francie a USA – zveřejnění osobních údajů 

Hackeři z „Islamic Cyber Army“ v reakci na kampaň skupiny „Anonymous“ zaměřenou proti islamistickému 

hnutí zveřejnila osobní informace osob, o nichž tvrdí, že jsou představiteli francouzské a americké armády. 

Odkazy: https://www.hackread.com/isis-military-data-against-anonymous-isis-trolling-day/ 

 

 

14. 12. 2015 

Comcast – cílem malvertisingové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Malwarebytes identifikovali malvertisingovou kampaň, která cílila na uživatele 

služeb americké kabelové televize Comcast skrze vyhledávací stránku Xfinity. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/comcast-customers-targeted-in-elaborate-

malvertising-attack/  

http://arstechnica.com/security/2015/12/hackers-actively-exploit-critical-vulnerability-in-sites-running-joomla/
http://arstechnica.com/security/2015/12/hackers-actively-exploit-critical-vulnerability-in-sites-running-joomla/
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/12/beware-of-state-sponsored-hackers-twitter-warns-dozens-of-users/
http://arstechnica.com/tech-policy/2015/12/beware-of-state-sponsored-hackers-twitter-warns-dozens-of-users/
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-european-space-agency-domains/
https://www.hackread.com/isis-military-data-against-anonymous-isis-trolling-day/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/comcast-customers-targeted-in-elaborate-malvertising-attack/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2015/12/comcast-customers-targeted-in-elaborate-malvertising-attack/
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15. 12. 2015 

Swiss Cleaners – napaden PoS malwarem 

Společnost Swiss Cleaners, která se zabývá čištěním textilu suchou cestou, oznámila, že platební systémy ve 

všech jejich osmi pobočkách byly napadeny Point-of-Sale malwarem (PoS). Během incidentu unikly 

informace o kreditních kartách a jména neupřesněného množství zákazníků. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/pos-attack-hits-swiss-cleaners-for-10-months/article/459952/ 

 

 

16. 12. 2015 

Taiwanští představitelé – cílem hackerské skupiny „APT16“ 

Bezpečnostní výzkumník ze společnosti FireEye zveřejnil detaily o hackerské skupině označované jako 

„APT16“, která je převážně spojována s Čínou. Tato skupina cílila na taiwanské politiky a představitele médií 

v době před místními volbami. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-target-taiwanese-politicians-just-before-

elections-497978.shtml 

 

 

17. 12. 2015 

Juniper Networks – pozměněný software 

Společnost Juniper Networks se zabývá bezpečnostním incidentem, při kterém došlo k vložení 

neautorizované části kódu do operačního systému jejich firewallu. Vzniklá zranitelnost pak umožnila 

útočníkům získat vzdálený přístup do systému přes protokol Telnet nebo SSH. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/12/researchers-confirm-backdoor-password-in-juniper-

firewall-code/ 

 

 

17. 12. 2015 

Společnost Landry’s Inc. – napadena PoS malwarem 

Společnost Landry’s Inc., která spravuje několik známých řetězců restaurací v USA, vyšetřuje možné 

narušení bezpečnosti svých platebních systémů. Díky tomu docházelo ke krádežím finančních prostředků 

z účtů zákazníků, kteří v některém z jejích zařízení použili platební kartu. 

Odkazy: http://www.krebsonsecurity.com/2015/12/banks-card-breach-at-landrys-restaurants/ 

  

http://www.scmagazine.com/pos-attack-hits-swiss-cleaners-for-10-months/article/459952/
http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-target-taiwanese-politicians-just-before-elections-497978.shtml
http://news.softpedia.com/news/chinese-hackers-target-taiwanese-politicians-just-before-elections-497978.shtml
http://arstechnica.com/security/2015/12/researchers-confirm-backdoor-password-in-juniper-firewall-code/
http://arstechnica.com/security/2015/12/researchers-confirm-backdoor-password-in-juniper-firewall-code/
http://www.krebsonsecurity.com/2015/12/banks-card-breach-at-landrys-restaurants/
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17. 12. 2015 

Drony pro kontrolu hranic – podvržení GPS souřadnic 

Americké úřady zveřejnili informace o incidentech, kdy se pašerákům drog podařilo systémům dronů 

pro kontrolu hranic s Mexikem podvrhnout jiné GPS souřadnice a odklonit je tak z monitorovaných lokalit. 

Toho vzápětí využívali pro nelegální překročení hranice. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/drug-cartels-are-hacking-us-border-patrol-drones-498312.shtml 

 

 

18. 12. 2015 

Prodejce dárkových poukazů Gyft – cílem hackerského útoku 

Společnost Gyft, která je prodejcem digitálních dárkových poukazů, byla nucena resetovat hesla některým 

svým uživatelům. Tento krok přišel v reakci na krádeže uživatelských jmen a hesel části zákazníků. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/12/password-thieves-target-e-giftcard-firm-gyft/ 

 

 

18. 12. 2015 

Deluge, qBittorrent, SumoTorrent – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker, který vystupuje pod pseudonymem „Databoss“, odcizil záznamy uživatelů z databází torrentových 

služeb Deluge, qBittorrent a SumoTorrent a nabízí je na svém webu databoss.io k prodeji. 

Odkazy: https://torrentfreak.com/hackers-grab-deluge-and-qbittorrent-user-databases-151221/ 

 

 

19. 12. 2015 

Dvě ázerbajdžánská ministerstva – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Arménská hackerská skupina „The Monte Melkonian Cyber Army“ pronikla na servery ázerbajdžánského 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro mimořádné situace, odkud odcizila a zveřejnila citlivé 

dokumenty. 

Odkazy: https://www.hackread.com/armenians-hackers-hack-azerbaijani-ministry-servers/ 

 

 

19. 12. 2015 

Nejmenovaná firma v indickém Dillí – únos bankovního účtu 

Policie v indickém Dillí prověřuje incident, během kterého došlo k přesměrovávání plateb z jedné 

nejmenované indické společnosti na turecké bankovní účty, které jsou spojované s hnutím ISIS. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.in/delhi-cyber-heist-suspected-isis-hackers-route-delhi-firms-rs-6-crore-

turkey-660252 

  

http://news.softpedia.com/news/drug-cartels-are-hacking-us-border-patrol-drones-498312.shtml
http://krebsonsecurity.com/2015/12/password-thieves-target-e-giftcard-firm-gyft/
https://torrentfreak.com/hackers-grab-deluge-and-qbittorrent-user-databases-151221/
https://www.hackread.com/armenians-hackers-hack-azerbaijani-ministry-servers/
http://www.ibtimes.co.in/delhi-cyber-heist-suspected-isis-hackers-route-delhi-firms-rs-6-crore-turkey-660252
http://www.ibtimes.co.in/delhi-cyber-heist-suspected-isis-hackers-route-delhi-firms-rs-6-crore-turkey-660252
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20. 12. 2015 

Newyorkská přehrada – cílem hackerského útoku 

Deník Wall Street Journal informoval o úspěšném průniku íránských hackerů do on-line kontrolních systémů 

newyorské přehrady, ke kterému došlo v roce 2013. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/12/21/iranian_hackers_target_new_york_dam/ 

 

 

21. 12. 2015 

Japonská společnost Sanrio – masivní únik dat 

Bezpečnostní výzkumník Chris Vickery objevil zveřejněný obsah databáze více než 3,3 milionů uživatelských 

účtů z webových stránek sanriotown.com, hellokitty.com, mymelody.com a mnoha dalších, které vlastní 

společnost Sanrio. 

Odkazy: http://www.wired.com/2015/12/hello-kitty-hack/ 

 

 

22. 12. 2015 

„Roaming Tiger“ – kyberšpionážní kampaň 

Společnost Palo Alto Networks zveřejnila detaily o kyberšpionážní kampani, která v současnosti cílí na ruské 

či rusky mluvící organizace. Tato kampaň je pravděpodobně pokračováním operace nazvané „Roaming 

Tiger“, jejíž stopy údajně vedou do Číny. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/russian-organizations-targeted-in-recent-cyber-espionage-

campaigns-498017.shtml 

 

 

23. 12. 2015 

Hyatt Hotels Corporation – napadena malwarem 

Společnost Hyatt Hotels Corporation oznámila, že došlo k odhalení malwaru na počítačích zpracovávající 

platební transakce pro pobočky a rezorty společnosti Hyatt ve více než 50 zemích. 

Odkazy: http://newsroom.hyatt.com/news-releases?item=123450 

 

 

24. 12. 2015 

Livestream – narušení bezpečnosti 

Služba Livestream, která se zabývá streamováním živého vysílání, upozornila své zákazníky na bezpečnostní 

incident, během kterého mohly mít neautorizované osoby přístup k informacím a kontaktním údajům 

uživatelů. 

Odkazy: http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-livestream-data-breach-20151224-

story.html  

http://www.theregister.co.uk/2015/12/21/iranian_hackers_target_new_york_dam/
http://www.wired.com/2015/12/hello-kitty-hack/
http://news.softpedia.com/news/russian-organizations-targeted-in-recent-cyber-espionage-campaigns-498017.shtml
http://news.softpedia.com/news/russian-organizations-targeted-in-recent-cyber-espionage-campaigns-498017.shtml
http://newsroom.hyatt.com/news-releases?item=123450
http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-livestream-data-breach-20151224-story.html
http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-livestream-data-breach-20151224-story.html
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24. 12. 2015 

Ukrajinská energetická zařízení – cílem hackerského útoku 

Podle ukrajinské zpravodajské služby SBU byl v sítích některých elektráren nalezen malware, díky čemuž 

docházelo na západní Ukrajině k výpadkům dodávek elektrické energie. Navíc docházelo v době výpadků 

k  přetěžování telefonních linek technické podpory energetických společností. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/12/29/kiev_power_outages_blamed_on_russian_hackers/ 

 

 

24. 12. 2015 

PayPal účet Briana Krebse – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní výzkumník Brian Krebs se stal obětí neznámého hackera, který ovládl jeho PayPal účet 

pro platby na internetu. Útočník se neúspěšně pokusil převést jeho finanční prostředky na účet 17letého 

hacktivisty Junaida Hussaina, který je spojován s hnutím ISIS. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/12/2016-reality-lazy-authentication-still-the-norm/ 

 

 

27. 12. 2015 

Digitální dopravní značení – pozměnění obsahu 

Neznámý hacker v Kalifornii vyslovil svoji podporu republikánskému prezidentskému kandidátovi Donaldu 

Trumpovi, když pozměnil zobrazovaný text na digitálním dopravním značení. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/donald-trump-receives-support-from-an-unknown-hacker-via-

defaced-road-sign-498223.shtml 

 

 

27. 12. 2015 

Quincy Credit Union – cílem hackerského útoku 

Finanční instituce Quincy Credit Union potvrdila vyšetřování možného hackerského útoku. Během 

incidentu, kdy řada lidí nahlásila podezřelé transakce na jejich účtech, byla instituce nucena dočasně 

zneplatnit některé zákaznické platební karty. 

Odkazy: http://boston.cbslocal.com/2015/12/27/quincy-credit-union-restricts-atm-transactions-after-

customers-report-fraudulent-charges/ 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2015/12/29/kiev_power_outages_blamed_on_russian_hackers/
http://krebsonsecurity.com/2015/12/2016-reality-lazy-authentication-still-the-norm/
http://news.softpedia.com/news/donald-trump-receives-support-from-an-unknown-hacker-via-defaced-road-sign-498223.shtml
http://news.softpedia.com/news/donald-trump-receives-support-from-an-unknown-hacker-via-defaced-road-sign-498223.shtml
http://boston.cbslocal.com/2015/12/27/quincy-credit-union-restricts-atm-transactions-after-customers-report-fraudulent-charges/
http://boston.cbslocal.com/2015/12/27/quincy-credit-union-restricts-atm-transactions-after-customers-report-fraudulent-charges/
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27. 12. 2015 

Connecticutská univerzita – zneužita k šíření malwaru 

Oficiální webové stránky Connecticutské univerzity byly kompromitovány skrze únos DNS záznamu 

a zneužity k šíření malwaru. Škodlivé aktivity byly maskovány za falešný update Adobe Flash Playeru. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/uconn-website-hijacked-and-used-to-spread-a-fake-flash-player-

containing-malware-498186.shtml 

 

 

28. 12. 2015 

Služba NationBuilder – narušení bezpečnosti s masivním únikem dat 

Bezpečnostní výzkumník Chris Vickery odhalil na jednom webu databázi obsahující části osobních informací 

o přibližně 191 milionů amerických občanů, kteří se registrovali v roce 2000 k volbám. Výzkumník rovněž 

poukazuje na službu NationBuilder, která byla zodpovědná za elektronickou kampaň pro politické strany. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/12/28/us-voter-database-leak/ 

 

 

28. 12. 2015 

Účastnice soutěže Dance Moms – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Několik účastnic taneční soutěže Dance Moms, se stalo obětí neznámého hackera, který vystavil jejich 

telefonní čísla a další osobní informace na sociálních sítích. 

Odkazy: https://www.tmz.com/2015/12/29/dance-moms-hackers-investigation/ 

 

 

31. 12. 2015 

Představitelé tibetských a ujgurských menšin v Číně – cílem hackerské kampaně 

Podle vyjádření bývalých zaměstnanců společnosti Microsoft, došlo před několika lety k odhalení, že se 

čínské úřady pokoušely nabourat do více než tisíce e-mailových účtů představitelů tibetských a ujgurských 

menšin v Číně. Na incident ale nebyly oběti upozorněny a tak hackeři mohli pokračovat ve své kampani. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-microsoft-china-insight-idUSKBN0UE01Z20160101 

 

 

31. 12. 2015 

Cyberoam – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Bezpečnostní společnost Cyberoam potvrdila, že její databáze byly cílem hackerského útoku. Při něm mohlo 

dojít k úniku více než milionu záznamů a osobních informací zákazníků, které údajně útočníci nabízí na dark 

webu za 100 BTC. 

Odkazy: http://www.thehindubusinessline.com/info-tech/security-firm-cyberoam-turns-victim-in-cyber-

attack/article8054964.ece  

http://news.softpedia.com/news/uconn-website-hijacked-and-used-to-spread-a-fake-flash-player-containing-malware-498186.shtml
http://news.softpedia.com/news/uconn-website-hijacked-and-used-to-spread-a-fake-flash-player-containing-malware-498186.shtml
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/12/28/us-voter-database-leak/
https://www.tmz.com/2015/12/29/dance-moms-hackers-investigation/
http://www.reuters.com/article/us-microsoft-china-insight-idUSKBN0UE01Z20160101
http://www.thehindubusinessline.com/info-tech/security-firm-cyberoam-turns-victim-in-cyber-attack/article8054964.ece
http://www.thehindubusinessline.com/info-tech/security-firm-cyberoam-turns-victim-in-cyber-attack/article8054964.ece
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Více než 200 indických webových stránek  (-) 

Hacktivista „darkshadow-tn“  

http://thehackednews.com/2015/12/200-indian-websites-hacked-by-anoncoders/ 

 

Webové stránky barbadoského deníku Barbados Advocate  (barbadosadvocate.com) 

Hacktivistická skupina „Muslim Electronic Army“  

http://www.nationnews.com/nationnews/news/75091/advocates-site-hacked 

 

Webové stránky kostarického Ministerstva životního prostředí  (sirea.minae.go.cr) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Rabaa Team“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-costa-rican-website-associated-with-jurrasic-park-

island-498087.shtml 

 

Webové stránky Asia Pacific Telecommunity  (apt.int) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-asia-pacific-telecommunity-portal-to-protest-against-

censorship-in-asia-498094.shtml 

 

79 eskortních webových stránek  (-) 

Marocký hacktivista „ElSurveillance“  

http://news.softpedia.com/news/religiously-motivated-hacker-defaces-79-escort-sites-498311.shtml 

 

Webové stránky indického zpravodajského portálu Kasganjlive  (kasganjlive.in) 

Hacktivista „Mr 4nOnymOus“  

http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Pakistani-hackers-news-web-portal-of-

Kasganj/articleshow/50385444.cms 

 

  

http://thehackednews.com/2015/12/200-indian-websites-hacked-by-anoncoders/
http://www.nationnews.com/nationnews/news/75091/advocates-site-hacked
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-costa-rican-website-associated-with-jurrasic-park-island-498087.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-costa-rican-website-associated-with-jurrasic-park-island-498087.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-asia-pacific-telecommunity-portal-to-protest-against-censorship-in-asia-498094.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-asia-pacific-telecommunity-portal-to-protest-against-censorship-in-asia-498094.shtml
http://news.softpedia.com/news/religiously-motivated-hacker-defaces-79-escort-sites-498311.shtml
http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Pakistani-hackers-news-web-portal-of-Kasganj/articleshow/50385444.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Pakistani-hackers-news-web-portal-of-Kasganj/articleshow/50385444.cms
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Několik kořenových DNS serverů  (-) 

Neznámí útočníci  

http://arstechnica.com/security/2015/12/attack-flooded-internet-root-servers-with-5-million-queries-a-

second/ 

 

Britská akademická síť Janet  (jisc.ac.uk/janet) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2015/12/07/janet_under_persistent_ddos_attack/ 

 

Webové stránky newyorkského mrakodrapu Donalda Trumpa  (trumptowerny.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://edition.cnn.com/2015/12/11/politics/donald-trump-tower-anonymous-hackers/ 

 

Webové stránky japonského premiéra Shinzo Abe  (s-abe.or.jp) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/10/national/anonymous-hacker-takes-credit-for-shutting-

down-prime-ministers-website 

 

Webové stránky hostingové společnosti Moonfruit  (moonfruit.com) 

Hacktivistická skupina „Armada Collective“  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-35091534 

 

Webové stránky dánského parlamentu  (folketinget.dk) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmagazine.com/ddos-attack-knocks-danish-parliament-website-offline/article/459253/ 

 

Internetové služby bostonské City Hall  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.bostonherald.com/news/local_coverage/2015/12/officials_call_city_hall_cyberattack_minor 

 

5 tureckých národních DNS serverů  (nic.tr) 

Neznámí útočníci  

http://www.dailydot.com/politics/turkey-ddos-attack-tk-universities/ 

 

Webové stránky BBC  (bbc.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.bbc.com/news/technology-35204915 

 

Poskytovatel virtuálních serverů Linode  (linode.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2015/12/29/day_four_of_linode_data_center_attacks/ 

 

http://arstechnica.com/security/2015/12/attack-flooded-internet-root-servers-with-5-million-queries-a-second/
http://arstechnica.com/security/2015/12/attack-flooded-internet-root-servers-with-5-million-queries-a-second/
http://www.theregister.co.uk/2015/12/07/janet_under_persistent_ddos_attack/
http://edition.cnn.com/2015/12/11/politics/donald-trump-tower-anonymous-hackers/
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/10/national/anonymous-hacker-takes-credit-for-shutting-down-prime-ministers-website
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/10/national/anonymous-hacker-takes-credit-for-shutting-down-prime-ministers-website
http://www.bbc.co.uk/news/technology-35091534
http://www.scmagazine.com/ddos-attack-knocks-danish-parliament-website-offline/article/459253/
http://www.bostonherald.com/news/local_coverage/2015/12/officials_call_city_hall_cyberattack_minor
http://www.dailydot.com/politics/turkey-ddos-attack-tk-universities/
http://www.bbc.com/news/technology-35204915
http://www.theregister.co.uk/2015/12/29/day_four_of_linode_data_center_attacks/
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Webové stránky Rutgers University  (sakai.rutgers.edu) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/rutgers-university-suffers-sixth-ddos-attack-this-year-498229.shtml 

 

On-line herní platforma Steam  (store.steampowered.com) 

Neznámí útočníci  

http://venturebeat.com/2015/12/30/valve-ddos-cyberattack-caused-the-steam-caching-catastrophe-

cachetastrophe/ 

 

Turecké banky Isbank, Garanti a Ziraat  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-turkey-reeling-under-cyber-attack-government-banks-sites-

paralysed-1534984 

 

Servery herní společnosti Electronic Arts  (-) 

Hacktivistická skupina „Phantom Squad“  

http://news.softpedia.com/news/phantom-squad-starts-christmas-ddos-attacks-by-taking-down-ea-

servers-498078.shtml 

 

Služby Xbox Live od společnosti Microsoft  (xbox.com) 

Hacktivistická skupina „Phantom Squad“  

http://arstechnica.com/gaming/2015/12/hacker-group-phantom-squad-takes-down-xbox-live-in-ddos-

attack/ 

 

http://news.softpedia.com/news/rutgers-university-suffers-sixth-ddos-attack-this-year-498229.shtml
http://venturebeat.com/2015/12/30/valve-ddos-cyberattack-caused-the-steam-caching-catastrophe-cachetastrophe/
http://venturebeat.com/2015/12/30/valve-ddos-cyberattack-caused-the-steam-caching-catastrophe-cachetastrophe/
http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-turkey-reeling-under-cyber-attack-government-banks-sites-paralysed-1534984
http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-turkey-reeling-under-cyber-attack-government-banks-sites-paralysed-1534984
http://news.softpedia.com/news/phantom-squad-starts-christmas-ddos-attacks-by-taking-down-ea-servers-498078.shtml
http://news.softpedia.com/news/phantom-squad-starts-christmas-ddos-attacks-by-taking-down-ea-servers-498078.shtml
http://arstechnica.com/gaming/2015/12/hacker-group-phantom-squad-takes-down-xbox-live-in-ddos-attack/
http://arstechnica.com/gaming/2015/12/hacker-group-phantom-squad-takes-down-xbox-live-in-ddos-attack/

