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ČR 

10. 5. 2016 

OS Android – ohrožován trojským koněm 

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ varoval před novým trojským koněm, který krade informace o platebních 

kartách. Zaměřuje se přitom výhradně na chytré telefony s operačním systémem Android, ze kterých 

umožňuje získat administrátorská práva a veškeré informace o zařízení posílat na server útočníků. Česká 

republika je na seznamu čtyř zemí, jejichž uživatelé byli v průběhu uplynulých měsíců nejvíce infikováni. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/403006-trojsky-kun-krade-v-mobilech-

informace-o-kreditnich-kartach-utoci-i-v-cesku.html 

 

 

16. 5. 2016 

Wifi routery s AirOS – obětí virové infekce 

V měsíci květnu docházelo k napadení systémů airOS na neaktualizovaných zařízeních Ubiquiti, což se dotklo 

i klientů několika poskytovatelů internetového připojení v ČR. Jednalo se o HTTP/HTTPS malware, který útočil 

převážně na starší zařízení bez aktuálního firmwaru. Vir nevyžadoval ověření, infikoval i zaheslovaná zařízení. 

Nejprve napadal jednotky s veřejnou IP adresou a pak se šířil dál do sítě. 

Odkazy: http://i4wifi.blog.cz/1605/varovani-pred-utokem-na-ubiquiti-jednotky 

 

 

19. 5. 2016 

Telekomunikační operátor O2 – cílem DDoS útoku 

Neznámí hackeři útočili v průběhu hokejového šampionátu několik dní na streamovací servery O2. Jednalo 

se o několik útoků, které zapříčinily technické problémy při online vysílání hokejových zápasů a problémy s 

přihlášením k mobilní službě O2 TV. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/404001-o2-celi-masivnim-utokum-hackeru-

kvuli-hokejovemu-mistrovstvi.html 

 

 

30. 5. 2016 

Senát poslanecké sněmovny ČR, Policie a strana ČSSD – cílem DDoS útoku 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ českým médiím oznámila, že kvůli kontroverznímu cenzurnímu zákonu 

napadla DDoS útokem webové stránky senat.cz a že v rámci boje za svobodu internetu připravuje další útoky. 

Později proběhly další útoky na webové stránky cssd.cz a policie.cz. 

Odkazy: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/405010-hackeri-se-pomstili-za-cenzuru-

internetu-vyradili-z-provozu-stranky-senatu.html 

  

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/403006-trojsky-kun-krade-v-mobilech-informace-o-kreditnich-kartach-utoci-i-v-cesku.html
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http://i4wifi.blog.cz/1605/varovani-pred-utokem-na-ubiquiti-jednotky
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/404001-o2-celi-masivnim-utokum-hackeru-kvuli-hokejovemu-mistrovstvi.html
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Svět 

2. 5. 2016 

Alpha Payroll Services – cílem phishingového útoku 

Společnost Alpha Payroll Services vydala upozornění, že jeden z jejích zaměstnanců byl kompromitován 

prostřednictvím phishingového e-mailu. Díky tomu došlo ke kompromitaci dat o příjmech a daních 

zaměstnanců za rok 2015. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/politics/alpha-payroll-services-phishing-scam-w2-clients/ 

 

 

2. 5. 2016 

Příslušníci americké armády – únik osobních údajů 

Britská hackerská skupina, která se hlásí k podpoře Islámského státu, publikovala seznam jmen více než 

70 příslušníků americké armády, kteří se údajně podíleli na útocích bezpilotních letounů proti teroristickým 

cílům v Sýrii. 

Odkazy: http://arynews.tv/en/isis-hackers-ps-military-men/ 

 

 

2. 5. 2016 

„Infy“ – kyberšpionážní kampaň 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Palo Alto zveřejnili detaily nové kampaně „Infy“. Ta využívala 

kompromitované izraelské e-mailové účty a pravděpodobně pocházela z dílny iránských hackerů. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/infy-decade-long-attack-campaign/ 

 

 

3. 5. 2016 

Union League Club – narušení bezpečnosti 

Zástupci klubu Union League oznámili, že spolupracují s FBI na vyšetřování bezpečnostního incidentu, kdy 

jeden ze zaměstnanců nainstaloval nelegální škodlivý software do systémů společnosti. Ten pak sbíral 

informace o kreditních kartách zákazníků. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/union-league-club-fires-employee-investigates-customer-credit-

card-breach/ 

 

 

  

http://www.dailydot.com/politics/alpha-payroll-services-phishing-scam-w2-clients/
http://arynews.tv/en/isis-hackers-ps-military-men/
http://www.infosecurity-magazine.com/news/infy-decade-long-attack-campaign/
http://www.databreaches.net/union-league-club-fires-employee-investigates-customer-credit-card-breach/
http://www.databreaches.net/union-league-club-fires-employee-investigates-customer-credit-card-breach/
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4. 5. 2016 

Televizní stanice KMOV a WBTV – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily o malvertisingové kampani, která cílila na dvě 

americké televizní stanice KMOV a WBTV spadající pod CBS TV Network. 

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

for-years 

 

 

5. 5. 2016 

Údaje 57 milionů osob – masivní únik dat 

Na dark webu se objevila k prodeji databáze údajů více než 57 milionů osob, za níž stojí pravděpodobně ruští 

hackeři. Data z roku 2012 – 2015 obsahují e-mailové adresy, hesla a telefonní čísla, ale není jasné, odkud 

databáze pochází. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/after-mystery-hack-millions-of-logins-for-sale-on-dark-web/ 

 

 

5. 5. 2016 

Uživatelské účty – masivní únik dat 

Další masivní únik 272.3 milionů uživatelských účtů k e-mailovým službám Mail.ru, Google a Microsoft byl 

odhalen, když neznámý hacker nabízel tyto data k prodeji na dark webu. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-cyber-passwords-idUSKCN0XV1I6 

 

 

5. 5. 2016 

Equifax Inc. – cílem phishingového útoku 

Neznámý útočník získal přístup do databází velké společnosti Equifax, která se zabývá správou mzdového 

účetnictví. Odkud odcizil informace o příjmech a daních zaměstnanců několika firem. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/05/crooks-grab-w-2s-from-credit-bureau-equifax/ 

 

 

5. 5. 2016 

Skupina „Rojava Plan“ – finančně podporována úspěšným hackerem 

Kurdská antikapitalistická skupina „Rojava Plan“ získala finanční podporu v hodnotě 10 tisíc dolarů v podobě 

bitcoinů odcizených neznámým hackerem, který stál za průniky do databází společností Gamma Group a 

Hacking Team. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacker-donates-10k-in-bitcoin-to-kurdish-group/ 

 

  

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://www.zdnet.com/article/after-mystery-hack-millions-of-logins-for-sale-on-dark-web/
http://www.reuters.com/article/us-cyber-passwords-idUSKCN0XV1I6
http://krebsonsecurity.com/2016/05/crooks-grab-w-2s-from-credit-bureau-equifax/
https://www.hackread.com/hacker-donates-10k-in-bitcoin-to-kurdish-group/
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5. 5. 2016 

Bay Area Children's Association – cílem hackerského útoku 

Zástupci organizace Bay Area Children's Association oznámili narušení bezpečnosti a kompromitaci údajů 

o pacientech po té, co neznámý útočník instaloval škodlivý malware do systémů spravující lékařské záznamy. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/bay-area-childrens-association-patient-data-

breached/article/495085/ 

 

 

5. 5. 2016 

Neopets – masivní únik dat 

Desítky milionů uživatelských účtů z komunitního serveru Neopets, která nabízí svým uživatelům možnost 

starat se o virtuálního domácího mazlíčka, bylo odcizeno a nabízeno na dark webu. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/neopets-hack-another-day-another-hack-tens-of-millions-of-

neopets-accounts 

 

 

5. 5. 2016 

Skupina „Rojava Plan“ – finančně podporována úspěšným hackerem 

Kurdská antikapitalistická skupina „Rojava Plan“ získala finanční podporu v hodnotě 10 tisíc dolarů v podobě 

bitcoinů odcizených neznámým hackerem, který stál za průniky do databází společností Gamma Group a 

Hacking Team. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacker-donates-10k-in-bitcoin-to-kurdish-group/ 

 

 

5. 5. 2016 

Saint Agnes Medical Center – cílem phishingového útoku 

Neznámý útočník získal přístup do databáze zdravotnické instituce Saint Agnes Medical Center, odkud odcizil 

informace o příjmech a daních 2.800 zaměstnanců. 

Odkazy: http://abc30.com/news/employees-at-saint-agnes-medical-center-dealing-with-possibility-of-

identity-theft/1325801/ 

 

 

6. 5. 2016 

Diskusní fórum Nulled.IO – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Diskusní fórum Nulled.IO bylo napadeno neznámým útočníkem, který z jeho databází odcizil 9,45 GB dat. 

Odkazy: https://www.riskbasedsecurity.com/2016/05/nulled-io-shouldve-expected-the-unexpected/ 

  

http://www.scmagazine.com/bay-area-childrens-association-patient-data-breached/article/495085/
http://www.scmagazine.com/bay-area-childrens-association-patient-data-breached/article/495085/
http://motherboard.vice.com/read/neopets-hack-another-day-another-hack-tens-of-millions-of-neopets-accounts
http://motherboard.vice.com/read/neopets-hack-another-day-another-hack-tens-of-millions-of-neopets-accounts
https://www.hackread.com/hacker-donates-10k-in-bitcoin-to-kurdish-group/
http://abc30.com/news/employees-at-saint-agnes-medical-center-dealing-with-possibility-of-identity-theft/1325801/
http://abc30.com/news/employees-at-saint-agnes-medical-center-dealing-with-possibility-of-identity-theft/1325801/
https://www.riskbasedsecurity.com/2016/05/nulled-io-shouldve-expected-the-unexpected/
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6. 5. 2016 

On-line seznamka Fling – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker, který si přezdívá „Peace“, údajně nabízí na dark webu k prodeji databázi desítek milionů uživatelských 

účtů on-line seznamky Fling.com, a to včetně osobních informací, sexuálních preferencí a dalších údajů. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-passwords-and-sexual-desires-for-

dating-site-fling 

 

 

6. 5. 2016 

UAE InvestBank – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Turecká hackerská skupina „Bozkurtlar“ se přihlásila k zodpovědnosti za útok na společnost Investbank 

ze Spojených arabských emirátů. Z jejích systémů odcizila a publikovala 10 GB dat, které obsahovaly citlivé 

finanční informace desítek tisíc zákazníků. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/investbank-uae-hack-database-containing-credit-card-details-passport-

scans-leaks-online-1558730 

 

 

8. 5. 2016 

51Degrees – cílem hackerského útoku 

Britská společnost 51Degrees, která se zabývá detekcí mobilních zařízení, se stala terčem hackerského útoku. 

Podle zástupců společnosti, ale nebyly ohroženy žádné soukromé informace. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/05/11/popular_uk_mobile_tech_firm_51degrees_hacked/ 

 

 

8. 5. 2016 

RUAG – cílem hackerského útoku 

V rámci hackerského útoku na společnost RUAG, která je významným švýcarským obranným kontraktorem, 

došlo k odhalení identit některých členů elitní jednotky speciálních sil švýcarské armády. 

Odkazy: http://www.swissinfo.ch/eng/ruag-affair_sensitive-personal-information-likely-hacked/42140796 

 

 

9. 5. 2016 

Kiddicare – cílem hackerského útoku 

Prodejce produktů péče o děti Kiddicare varoval své zákazníky, že z důvodu hackerského útoku na jeho 

systémy došlo ke kompromitaci 795 tisíc záznamů, které obsahovaly osobní údaje. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/05/09/kiddicare_data_breach/ 

  

https://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-passwords-and-sexual-desires-for-dating-site-fling
https://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-passwords-and-sexual-desires-for-dating-site-fling
http://www.ibtimes.co.uk/investbank-uae-hack-database-containing-credit-card-details-passport-scans-leaks-online-1558730
http://www.ibtimes.co.uk/investbank-uae-hack-database-containing-credit-card-details-passport-scans-leaks-online-1558730
http://www.theregister.co.uk/2016/05/11/popular_uk_mobile_tech_firm_51degrees_hacked/
http://www.swissinfo.ch/eng/ruag-affair_sensitive-personal-information-likely-hacked/42140796
http://www.theregister.co.uk/2016/05/09/kiddicare_data_breach/
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9. 5. 2016 

UserVoice – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření společnosti UserVoice došlo k hackerskému útoku na systémy společnosti, který vedl 

ke kompromitaci jmen a přihlašovacích údajů malého množství zákazníků. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/uservoice-hacked-user-accounts-compromised-with-weak-

encryption-at-play/ 

9. 5. 2016 

PerezHilton.com – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Cyphort Labs zveřejnila detaily o malvertisingové kampani, jejíž cílem se stali 

návštěvníci webové stránky PerezHilton.com. 

Odkazy: http://www.cyphort.com/malvertising-on-pace-for-a-record-breaking-year/ 

 

 

9. 5. 2016 

Mayfield Brain & Spine – upozornění na podvodný e-mail 

Zástupci společnosti Mayfield Brain & Spine upozornili svoje pacienty na podvodný e-mail, který byl zaslán 

jménem společnosti a obsahoval škodlivý malware. Podle dosavadního šetření nebezpečnou zprávu obdrželo 

více než 23 tisíc pacientů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/breach-at-vendors-results-in-mayfield-brain-spine-patients-

receiving-emails-containing-malware/ 

 

 

11. 5. 2016 

Hanjin Heavy Industries – cílem hackerského útoku 

Jižní Korea obvinila Severní Koreu z hackerského útoku na společnost Hanjin Heavy Industries, která je 

významným kontraktorem pro vojenské námořnictvo. 

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

 

 

11. 5. 2016 

Medical Colleagues of Texas (MCT) – narušení bezpečnosti s únikem dat 

Hackeři, kteří pronikli do systémů zdravotnické organizace Medical Colleagues of Texas, získali 

pravděpodobně i přístup k více než 60 tisícům lékařských záznamů a osobních složek pacientů. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/data-breach-affecting-more-than-50000-reported-by-medical-

colleagues-of-texas/ 

 

 

  

http://www.zdnet.com/article/uservoice-hacked-user-accounts-compromised-with-weak-encryption-at-play/
http://www.zdnet.com/article/uservoice-hacked-user-accounts-compromised-with-weak-encryption-at-play/
http://www.cyphort.com/malvertising-on-pace-for-a-record-breaking-year/
http://www.databreaches.net/breach-at-vendors-results-in-mayfield-brain-spine-patients-receiving-emails-containing-malware/
http://www.databreaches.net/breach-at-vendors-results-in-mayfield-brain-spine-patients-receiving-emails-containing-malware/
http://www.securityweek.com/sweden-military-servers-hacked-used-2013-attack-us-banks
http://www.databreaches.net/data-breach-affecting-more-than-50000-reported-by-medical-colleagues-of-texas/
http://www.databreaches.net/data-breach-affecting-more-than-50000-reported-by-medical-colleagues-of-texas/
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11. 5. 2016 

Křesťanskodemokratická unie Německa – cílem APT kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Trend Micro zveřejnili další detaily APT skupiny „Pawn Storm“, která 

cílila na německou Křesťanskodemokratickou unii (CDU), včetně její představitelky Angely Merkelové. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/13/pawn-storm-angela-merkels-party/ 

 

 

12. 5. 2016 

Řada představitelů Komunistické strany Číny – cílem hackerského útoku 

Osobní informace desítek členů Komunistické strany Číny a vedoucích představitelů průmyslu byly zveřejněny 

na sociální síti Twitter v příspěvku pod jménem „Shenfenzheng“. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-12/chinese-tycoons-party-officials-

information-leaked-on-twitter 

 

 

12. 5. 2016 

4 tisíce novinářů – únik osobních dat 

Osobní údaje více než 4 tisíc novinářů, které pro-Kyjevští aktivisti obviňují ze "spolupráce s teroristy" 

pro jejich zpravodajství z válkou zničené východní Ukrajině, unikly na webové stránky s názvem Mirotvorets 

(Mírotvůrce). 

Odkazy: https://www.rt.com/news/342724-journalists-data-leak-ukraine/ 

 

 

12. 5. 2016 

Besa Mafia – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Portál Albánské mafie Besa na dark webu se stal cílem hackerského útoku, při kterém byly zveřejněny uniklé 

informace o jejich službě „hitman-for-hire“, včetně osobních a přihlašovacích údajů uživatelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/website-of-albanian-hitmen-for-hire-hacked-data-dumped-

online-504029.shtml 

 

 

13. 5. 2016 

Tien Phong Bank – cílem hackerského útoku s odcizením finančních prostředků 

Společnost SWIFT oznámila, že hackeři zmanipulovali její software tak, aby zfalšovali transakční informace 

vietnamské Tien Phong Bank stejně, jak tomu bylo v předchozím případě u bangladéšské centrální banky. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/swift-confirms-cyber-heist-at-second-bank-

researchers-tie-malware-code-to-sony-hack/d/d-id/1325520  

https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/13/pawn-storm-angela-merkels-party/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-12/chinese-tycoons-party-officials-information-leaked-on-twitter
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-12/chinese-tycoons-party-officials-information-leaked-on-twitter
https://www.rt.com/news/342724-journalists-data-leak-ukraine/
http://news.softpedia.com/news/website-of-albanian-hitmen-for-hire-hacked-data-dumped-online-504029.shtml
http://news.softpedia.com/news/website-of-albanian-hitmen-for-hire-hacked-data-dumped-online-504029.shtml
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/swift-confirms-cyber-heist-at-second-bank-researchers-tie-malware-code-to-sony-hack/d/d-id/1325520
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/swift-confirms-cyber-heist-at-second-bank-researchers-tie-malware-code-to-sony-hack/d/d-id/1325520
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13. 5. 2016 

Bank of England – cílem hackerského útoku 

V rámci kampaně „#OpIcarus“ se hacktivistickému hnutí „Anonymous“ podařilo dočasně vyřadit z provozu 

interní e-mailový server anglické finanční instituce Bank of England. 

Odkazy: https://www.rt.com/uk/342958-opicarus-anonymous-bank-england/ 

 

 

13. 5. 2016 

University of Limpopo – cílem hackerského útoku 

Hacktivistická skupina „New World Hackers“, která spolupracovala s „Anonymous“ v rámci kampaně 

„#OpAfrica“, zveřejnila uniklé informace po útoku a defacementu webových stránek jihoafrické University of 

Limpopo. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-from-south-african-university-

504081.shtml 

 

 

13. 5. 2016 

Avention – narušení bezpečnosti 

Společnost Avention, dříve známá jako OneSource Solutions, vyšetřovala narušení bezpečnosti svých systémů 

a únik osobních údajů svých zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/double-whammy-avention-investigating-two-data-breaches-

involving-employee-info/ 

 

 

14. 5. 2016 

Bangladéšské, nepálské a srílanské banky – cílem hackerského útoku 

Turecká hackerská skupina „Bozkurtlar“ zveřejnila gigabajty dat patřící šesti mezinárodním bankám: Dutch 

Bangla Bank (Bangladéš), The City Bank (Bangladéš), Trust Bank (Bangladéš), Business Universal Development 

Bank (Nepál), Sanima Bank (Nepál) a Commercial Bank of Ceylon (Srí Lanka). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/six-more-banks-supposedly-hacked-by-turkish-hackers-

504069.shtml 

 

 

  

https://www.rt.com/uk/342958-opicarus-anonymous-bank-england/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-from-south-african-university-504081.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-from-south-african-university-504081.shtml
http://www.databreaches.net/double-whammy-avention-investigating-two-data-breaches-involving-employee-info/
http://www.databreaches.net/double-whammy-avention-investigating-two-data-breaches-involving-employee-info/
http://news.softpedia.com/news/six-more-banks-supposedly-hacked-by-turkish-hackers-504069.shtml
http://news.softpedia.com/news/six-more-banks-supposedly-hacked-by-turkish-hackers-504069.shtml
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14. 5. 2016 

Hi-Tec Sports – narušení bezpečnosti systému on-line objednávek 

Společnost Hi-Tec Sports upozornila svoje zákazníky na narušení bezpečnosti systému on-line objednávek, 

díky kterému došlo ke kompromitaci údajů z platebních karet. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/hi-tec-sports-notifies-hi-tec-magnum-boots-customers-of-payment-

card-compromise/ 

 

 

14. 5. 2016 

Pornhub – cílem hackerského útoku 

Pouze pár dnů po spuštění Bug Bounty programu se stal pornografický server Pornhub terčem hackerského 

útoku.  Undergroundový výzkumník s přezdívkou „1x0123“, který za útokem stojí, tvrdí, že prodává přístup 

k ovládnutí webu za tisíc dolarů. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/3070420/security/pornhub-said-to-be-compromised-shell-

access-available-for-1-000.html 

 

 

15. 5. 2016 

32 webových stránek – cílem hackerské kampaně 

Hacktivista „GhostShell“ o sobě dal vědět v rámci kampaně nazvané „Light Hacktivism“, v rámci které 

zveřejnil citlivá, leč snadno přístupná data z 32 webových stránek. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/ghostshell-returns-exposes-a-bunch-of-companies-with-open-

ftp-servers-504091.shtml 

 

 

15. 5. 2016 

Gatecoin – cílem hackerského útoku s odcizením finančních prostředků 

Hongkongská on-line směnárna Gatecoin pro kryptoměny Bitcoin a Ethereum oznámila rozsáhlou ztrátu 

finančních prostředků z důvodu hackerského útoku na její servery. Společnost přišla o 250 Bitcoinů a 185 tisíc 

Etherů v celkové hodnotě přibližně 2 milionů dolarů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/gatecoin-bitcoin-exchange-loses-2-million-following-cyber-heist-

504128.shtml 

 

 

  

http://www.databreaches.net/hi-tec-sports-notifies-hi-tec-magnum-boots-customers-of-payment-card-compromise/
http://www.databreaches.net/hi-tec-sports-notifies-hi-tec-magnum-boots-customers-of-payment-card-compromise/
http://www.csoonline.com/article/3070420/security/pornhub-said-to-be-compromised-shell-access-available-for-1-000.html
http://www.csoonline.com/article/3070420/security/pornhub-said-to-be-compromised-shell-access-available-for-1-000.html
http://news.softpedia.com/news/ghostshell-returns-exposes-a-bunch-of-companies-with-open-ftp-servers-504091.shtml
http://news.softpedia.com/news/ghostshell-returns-exposes-a-bunch-of-companies-with-open-ftp-servers-504091.shtml
http://news.softpedia.com/news/gatecoin-bitcoin-exchange-loses-2-million-following-cyber-heist-504128.shtml
http://news.softpedia.com/news/gatecoin-bitcoin-exchange-loses-2-million-following-cyber-heist-504128.shtml


 
 
 

www.GovCERT.CZ 14 / 21 incidenty - květen 2016 
 

16. 5. 2016 

Commercial Bank of Ceylon – cílem hackerského útoku 

Zástupci finanční instituce Commercial Bank of Ceylon zveřejnili informace o proběhlém hackerském útoku, 

při kterém ale údajně nedošlo ke kompromitaci klientských dat. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/commercial-bank-ceylon-website-hit-by-hack-attack-1560271 

 

 

17. 5. 2016 

UltraVNC a 18 dalších webových stránek – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Cyphort Labs odhalila detaily o nové malvertisingové kampani, která skrze 

bootstrapcdn.org přesměrovávala návštěvníky stránek na web obsahující Angler Exploit Kit. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/sexting-forum-ultravnc-and-17/ 

 

 

18. 5. 2016 

Bangladéšské webové stránky – zneužity pro phishingovou kampaň 

Bezpečnostní společnost Netcraft zveřejnila informace o bankovní phishingové kampani, která skrze tisíce 

bangladéšských webových stránek cílila na zákazníky společností Wells Fargo, Google a AOL. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/05/20/overphished_one_in_100_bangladesh_sites_a_toxic_p

hishing_hole/ 

 

 

18. 5. 2016 

Complete Chiropractic & Bodywork Therapies – narušení bezpečnosti 

Zdravotní instituce Complete Chiropractic & Bodywork Therapies upozornila více než 4 tisíce svých pacientů, 

že její počítačové systémy byly po neautorizovaném přístupu neznámé osoby napadeny malwarem. 

Kompromitovány tak mohly být zdravotní záznamy pacientů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/mi-complete-chiropractic-bodywork-therapies-notified-4082-

patients-after-discovering-malware/ 

 

 

18. 5. 2016 

San Juan County – narušení bezpečnosti léčebných programů 

Představitelé okresu San Juan County informovali o incidentu, kdy po neautorizovaném přístupu 

do počítačových systémů mohly být kompromitovány citlivé informace o pacientech okresních léčebných 

programů Axis a DWI. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/san-juan-county-dwi-program-patient-data-

compromised/article/497945/  

http://www.ibtimes.co.uk/commercial-bank-ceylon-website-hit-by-hack-attack-1560271
http://www.infosecurity-magazine.com/news/sexting-forum-ultravnc-and-17/
http://www.theregister.co.uk/2016/05/20/overphished_one_in_100_bangladesh_sites_a_toxic_phishing_hole/
http://www.theregister.co.uk/2016/05/20/overphished_one_in_100_bangladesh_sites_a_toxic_phishing_hole/
https://www.databreaches.net/mi-complete-chiropractic-bodywork-therapies-notified-4082-patients-after-discovering-malware/
https://www.databreaches.net/mi-complete-chiropractic-bodywork-therapies-notified-4082-patients-after-discovering-malware/
http://www.scmagazine.com/san-juan-county-dwi-program-patient-data-compromised/article/497945/
http://www.scmagazine.com/san-juan-county-dwi-program-patient-data-compromised/article/497945/
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18. 5. 2016 

Protivládní separatisté na Ukrajině – cílem kyberšpionážní operace 

Výzkumníci ze společnosti ESET odhalili detaily kyberšpionážní operace „Groundbait“, která cílila 

na protivládní separatisty na Ukrajině. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2016/05/18/groundbait/ 

 

 

18. 5. 2016 

33 tureckých nemocnic – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý hacker, který se hlásí k hnutí „Anonymous“, publikoval on-line odkaz na archív 2GB dat, který 

obsahoval osobní záznamy odcizené z 33 tureckých nemocnic. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-healthcare-records-from-33-turkish-hospitals-

504258.shtml 

 

 

18. 5. 2016 

The Sydney Morning Herald a The Age Digital Editions – cílem hackerského útoku 

Dva australské zpravodajské portály The Sydney Morning Herald a The Age Digital Editions, které patří 

společnosti Fairfax Media, se staly terčem hackerského útoku. V jeho důsledku došlo ke kompromitaci a 

zveřejnění více než 13 tisíc e-mailových adres odběratelů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/australia-13000-user-accounts-leaked-from-fairfax-media-because-

sqli/ 

 

 

19. 5. 2016 

Noodles & Company – cílem hackerského útoku 

Společnost Noodles & Company vydala prohlášení, že na základě reportů z několika jejích poboček najala 

externí vyšetřovatele na řešení incidentů s možným únikem dat o platebních kartách zákazníků. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/05/noodles-company-probes-breach-claims/#more-34851 

 

 

20. 5. 2016 

Bank in Ecuador – cílem hackerského útoku 

Ekvádorská banka se stala pravděpodobně třetí obětí hackerského útoku, tzv. „SWIFT hack“. Podobný útok 

na tutéž instituci proběhl již v roce 2015, kdy banka přišla o 9 milionů dolarů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/ecuador-bank-hack-saw-9m-stolen-similar-bangladesh-bank-heist-

1561063 

  

http://www.welivesecurity.com/2016/05/18/groundbait/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-healthcare-records-from-33-turkish-hospitals-504258.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-healthcare-records-from-33-turkish-hospitals-504258.shtml
https://www.databreaches.net/australia-13000-user-accounts-leaked-from-fairfax-media-because-sqli/
https://www.databreaches.net/australia-13000-user-accounts-leaked-from-fairfax-media-because-sqli/
http://krebsonsecurity.com/2016/05/noodles-company-probes-breach-claims/#more-34851
http://www.ibtimes.co.uk/ecuador-bank-hack-saw-9m-stolen-similar-bangladesh-bank-heist-1561063
http://www.ibtimes.co.uk/ecuador-bank-hack-saw-9m-stolen-similar-bangladesh-bank-heist-1561063
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20. 5. 2016 

Fur Affinity – cílem hackerského útoku 

Webová stránka zájmové komunity Fur Affinity, která spojuje lidi se zájmem o antropomorfní zvířecí 

charaktery, se stala terčem hackerského útoku. Během něj došlo k publikaci e-mailových adres a hashů hesel 

registrovaných návštěvníků. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-furry-site-hacked-content-deleted 

 

 

20. 5. 2016 

Ubiquity Networks – cílem hackerského útoku 

Nejen v České republice, ale i ve světě docházelo k útokům na systémy airOS u neaktualizovaných wifi routerů 

a zařízení od společnosti Ubiquity. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/ubiquiti-networks-devices-targeted-by-firmware-worm/ 

 

 

20. 5. 2016 

Sindicat de Mossos d’Esquadra – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „Phineas Fisher“, který stál za útoky na společnosti Gamma International a Hacking 

Team, provedl průnik do systémů katalánské policejní unie Sindicat de Mossos d’Esquadra. Z její databáze 

odcizil a publikoval osobní informace policejních důstojníků, včetně některých jejich účtů na sociální síti 

Twitter. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/20/phineas-fisher-records-latest-attack/ 

 

 

23. 5. 2016 

Stamford Podiatry Group – narušení bezpečnosti 

Zdravotnická instituce Stamford Podiatry Group upozornila své pacienty, že během bezpečnostního incidentu 

pravděpodobně došlo ke kompromitaci lékařských a osobních záznamů více než 40 tisíc osob. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/data-of-40000-stamford-podiatry-group-patients-

compromised/article/500698/ 

 

 

23. 5. 2016 

Řada indických ambasád po celém světě – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost FireEye zveřejnila další detaily o kyberšpionážní kampani „Ke3chang“, která je 

spojována s čínskými aktivitami a cílila na systémy indických ambasád po celém světě. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/ke3chang-is-back-and-it-s-targeting-indian-embassies-around-

the-globe-504372.shtml  

http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-furry-site-hacked-content-deleted
http://www.zdnet.com/article/ubiquiti-networks-devices-targeted-by-firmware-worm/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/20/phineas-fisher-records-latest-attack/
http://www.scmagazine.com/data-of-40000-stamford-podiatry-group-patients-compromised/article/500698/
http://www.scmagazine.com/data-of-40000-stamford-podiatry-group-patients-compromised/article/500698/
http://news.softpedia.com/news/ke3chang-is-back-and-it-s-targeting-indian-embassies-around-the-globe-504372.shtml
http://news.softpedia.com/news/ke3chang-is-back-and-it-s-targeting-indian-embassies-around-the-globe-504372.shtml
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24. 5. 2016 

Statistical Centre of Iran – cílem hackerského útoku 

Statistický úřad v Íránu se stal terčem útoku neznámých hackerů, jejichž stopy byly vysledovány až do tří 

arabských zemí, včetně Saúdské Arábie. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/iran-cyber-police-claim-saudi-arabia-behind-hacking-government-

website-1562673 

 

 

25. 5. 2016 

Sociální síť Twitter – únos uživatelských účtů 

Na 2.500 uživatelských účtů na sociální síti Twitter bylo dočasně mimo kontrolu svých majitelů, když 

po hackerském útoku byl na těchto účtech skrze tzv. pornbot publikován sexuální obsah a odkazy 

na seznamky pro dospělé. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/pornbots-hack-over-2500-twitter-accounts-2-weeks-posting-sexual-

content-adult-sites-1561889 

 

 

26. 5. 2016 

Scrum – narušení bezpečnosti 

Provozovatelé webové stránky certifikační a tréninkové organizace Scrum.org vydali varování všem 

návštěvníkům, že došlo k narušení bezpečnosti jejich systémů a pravděpodobné kompromitaci všech citlivých 

údajů jejich klientů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/06/01/scrumorg_hacked_may_have_lost_crypto_keys_and_s

ome_user_data/ 

 

 

27. 5. 2016 

Sociální síť MySpace – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Hacker skrývající se za e-mailovou adresou Tessa88@exploit.im publikoval databázi obsahující 360 milionů 

záznamů patřící sociální síti MySpace. Obsah pocházel pravděpodobně z masivního úniku dat v roce 2013. 

Odkazy: https://www.leakedsource.com/blog/myspace 

 

 

27. 5. 2016 

Sociální síť Reddit – cílem hackerského útoku 

Na základě prudkého nárůstu odcizených účtů na sociální síti Reddit provedli administrátoři vynucený reset 

více než 100 tisíc přístupových hesel. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/reddit-forces-password-reset-of-100000-users/  

http://www.ibtimes.co.uk/iran-cyber-police-claim-saudi-arabia-behind-hacking-government-website-1562673
http://www.ibtimes.co.uk/iran-cyber-police-claim-saudi-arabia-behind-hacking-government-website-1562673
http://www.ibtimes.co.uk/pornbots-hack-over-2500-twitter-accounts-2-weeks-posting-sexual-content-adult-sites-1561889
http://www.ibtimes.co.uk/pornbots-hack-over-2500-twitter-accounts-2-weeks-posting-sexual-content-adult-sites-1561889
http://www.theregister.co.uk/2016/06/01/scrumorg_hacked_may_have_lost_crypto_keys_and_some_user_data/
http://www.theregister.co.uk/2016/06/01/scrumorg_hacked_may_have_lost_crypto_keys_and_some_user_data/
https://www.leakedsource.com/blog/myspace
http://www.zdnet.com/article/reddit-forces-password-reset-of-100000-users/
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27. 5. 2016 

12 bankovních institucí – cílem hackerského útoku 

Vyšetřování úniku finančních prostředků z bangladéšské banky v rámci tzv. „SWIFT hacku“ bylo rozšířeno na 

dalších 12 bankovních institucí, které mohly být postiženy podobným způsobem. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/05/12-more-banks-now-being-investigated-over-

bangladeshi-swift-heist/ 

 

 

27. 5. 2016 

Southeast Eye Institute – cílem hackerského útoku 

Zástupci zdravotní instituce Southeast Eye Institute oznámili, že na základě bezpečnostního incidentu, kdy 

došlo k neautorizovanému přístupu do systémů třetí strany, mohlo dojít ke kompromitaci osobních dat více 

než 87 tisíc pacientů. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/the-southeast-eye-institute-patient-information-

compromised/article/499440/ 

 

 

29. 5. 2016 

Novináři, aktivisté a disidenti ze SAE – cílem kyberšpionážní skupiny 

Zástupci Torontské univerzity zveřejnili detaily o kyberšpionážní skupině „Stealth Falcon“, která pro své 

aktivity proti novinářům, aktivistům a disidentům ze Spojených arabských emirátů využívala kombinaci 

podomácku vyvinutého malware a sociálního inženýrství. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/stealth-falcon-apt-targets-uae-journalists-activists-and-

dissidents-504657.shtml 

 

 

29. 5. 2016 

Saudskoarabské finanční instituce a technologické organizace – cílem kyberšpionážní kampaně 

Výzkumníci z bezpečnostní společnosti Palo Alto Networks zveřejnili detaily o kyberšpionážní kampani 

„OilRig“, která cílila na saudskoarabské finanční instituce a technologické organizace. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/oilrig-cyber-espionage-campaign-targets-saudi-arabia-s-banks-

and-defense-sector-504626.shtml 

  

http://arstechnica.com/security/2016/05/12-more-banks-now-being-investigated-over-bangladeshi-swift-heist/
http://arstechnica.com/security/2016/05/12-more-banks-now-being-investigated-over-bangladeshi-swift-heist/
http://www.scmagazine.com/the-southeast-eye-institute-patient-information-compromised/article/499440/
http://www.scmagazine.com/the-southeast-eye-institute-patient-information-compromised/article/499440/
http://news.softpedia.com/news/stealth-falcon-apt-targets-uae-journalists-activists-and-dissidents-504657.shtml
http://news.softpedia.com/news/stealth-falcon-apt-targets-uae-journalists-activists-and-dissidents-504657.shtml
http://news.softpedia.com/news/oilrig-cyber-espionage-campaign-targets-saudi-arabia-s-banks-and-defense-sector-504626.shtml
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29. 5. 2016 

NSW Transport – cílem hackerského útoku 

Zástupci rakouské společnosti NSW Transport oznámili, že vyšetřují kompromitaci jejich on-line rezervačního 

systému TrainLink, který musel být dočasně vypnut z provozu. Údajně nedošlo ke kompromitaci osobních dat 

zákazníků ani jejich údajů z platebních karet. 

Odkazy: http://www.itnews.com.au/news/hack-shuts-down-nsw-trainlink-booking-system-420178 

 

 

30. 5. 2016 

Sociální síť Tumblr – masivní únik dat 

Hacker pod přezdívkou „Peace“ tvrdí, že na darknetovém tržišti The Real Deal nabízí databázi odcizených 

údajů, která obsahuje 65 milionů přihlašovacích hesel k sociální síti Tumblr. Zástupci této sociální sítě 

připustili, že v květnu byli postiženi hackerským útokem, který mohl vést ke kompromitaci údajů. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-68-million-passwords-from-tumblr-new-analysis-

reveals 

 

 

30. 5. 2016 

Katy Perry – únos twitterového účtu 

Známá zpěvačka Katy Perry přišla o kontrolu nad svým účtem k sociální síti Twitter, když jej dočasně ovládl 

hacker pod přezdívkou „@sw@ylol“. Ten jejím jménem publikoval řadu bizarních příspěvků. 

Odkazy: http://www.cnet.com/news/pop-star-katy-perrys-twitter-account-hacked/ 

 

 

30. 5. 2016 

National Oil Corporation of Kenya – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „World Hacker team“ pronikla do systémů společnosti National Oil Corporation of 

Kenya a publikovala on-line celý obsah odcizené databáze. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-employee-details-from-national-oil-

corporation-of-kenya-504671.shtml 

 

 

31. 5. 2016 

Španělska policie – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivista „@FkPoliceAnonOps“ ze skupiny „Anonymous“ pronikl do databází španělské policie, odkud 

odcizil a zveřejnil osobní informace 5 tisíc policejních důstojníků. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-spanish-police-against-gag-law/ 

  

http://www.itnews.com.au/news/hack-shuts-down-nsw-trainlink-booking-system-420178
http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-68-million-passwords-from-tumblr-new-analysis-reveals
http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-68-million-passwords-from-tumblr-new-analysis-reveals
http://www.cnet.com/news/pop-star-katy-perrys-twitter-account-hacked/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-employee-details-from-national-oil-corporation-of-kenya-504671.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Řada webových stránek v portálu Reddit  (-) 

Black hat hacker „@TehBVM“  

http://news.softpedia.com/news/hacker-hijacks-and-defaces-countless-subreddits-just-for-fun-

503951.shtml 

 

Webové stránky indické Utkal University  (utkaluniversity.ac.in) 

Hacktivistická skupina „Team Pak Cyber Lions“  

http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Utkal-admission-offline-as-hackers-strike-

again/2016/05/11/article3426815.ece 

 

Webové stránky instituce Météo France  (meteofrance.com) 

Hacktivista „AMAR^SHG“  

http://news.softpedia.com/news/hacker-defaces-m-t-o-france-website-with-anti-war-message-

504714.shtml 

 

Webové stránky pákistánského realitního portálu Zameen  (zameen.com) 

Hacktivista „Tiger Mate“  

https://www.hackread.com/pakistan-zameen-com-hacked-data-leaked/ 

 

  

http://news.softpedia.com/news/hacker-hijacks-and-defaces-countless-subreddits-just-for-fun-503951.shtml
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http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Utkal-admission-offline-as-hackers-strike-again/2016/05/11/article3426815.ece
http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Utkal-admission-offline-as-hackers-strike-again/2016/05/11/article3426815.ece
http://news.softpedia.com/news/hacker-defaces-m-t-o-france-website-with-anti-war-message-504714.shtml
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky Bank of Greece  (bankofgreece.gr) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-attack-bank-greece-website-down/ 

 

Webové stránky Central bank of Cyprus  (centralbank.gov.cy) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/oplcarus-hacktivists-ddos-central-bank-of-cyprus/ 

 

Webové stránky řady národních bank různých států: Central Bank of the Dominican Republic, Guernsey 

Financial Services Commission, Central Bank of Maldives, Dutch Central Bank, National Bank of Panama, 

Central Bank of Kenya, Central Bank of Mexico, Central Bank of Bosnia and Herzegovina  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/op-icarus-anonymous-launches-ddos-attacks-8-international-banks-1558987 

 

Webové stránky řady národních bank různých států: Central Bank of Jordan, Central bank of South Korea, 

Bank of Compagnie Monegasque, Central Bank of Montenegro  (-) 

Hacktivistické skupiny „Anonymous, BannedOffline, Ghost Squad“  

https://www.hackread.com/opicarus-anonymous-attack-4-more-banks/ 

 

Vládní webové stránky Severní Karolíny  (ncgov.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-north-carolina-anti-lgbt-law/ 

 

Webové stránky řady národních bank různých států: Bank of France, Central bank of the United Arab 

Emirates, Central Bank of Tunisia, Central Bank of Trinidad and Tobago, Philippine National Bank  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/opicarus-anonymous-shut-down-5-more-banks/ 

 

Služby hlavního DNS providera NS1  (-) 

Neznámí útočníci  

http://arstechnica.com/information-technology/2016/05/major-dns-provider-hit-by-mysterious-focused-

ddos-attack/ 

 

On-line tržiště Fiverr  (fiverr.com) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/fiverr-suffers-six-hour-ddos-attack-after-removing-ddos-for-hire-listings-

504570.shtml 

 

Webové stránky 18 bankovních institucí  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/opicarus-ny-stock-exchange-us-federal-reserve-many-financial-institutions-

attacked-by-anonymous-1560836 

https://www.hackread.com/anonymous-ddos-attack-bank-greece-website-down/
https://www.hackread.com/oplcarus-hacktivists-ddos-central-bank-of-cyprus/
http://www.ibtimes.co.uk/op-icarus-anonymous-launches-ddos-attacks-8-international-banks-1558987
https://www.hackread.com/opicarus-anonymous-attack-4-more-banks/
https://www.hackread.com/anonymous-ddos-north-carolina-anti-lgbt-law/
https://www.hackread.com/opicarus-anonymous-shut-down-5-more-banks/
http://arstechnica.com/information-technology/2016/05/major-dns-provider-hit-by-mysterious-focused-ddos-attack/
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