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ČR 

5. 1. 2016 

Premiér České republiky – napadený e-mailový účet 

Skupina hackerů se nabourala do soukromého e-mailu premiéra Bohuslava Sobotky. Zprávy, v nichž řeší 

státní i soukromé věci, zveřejnila na extremistickém webu White Media. Ve stejné době byly napadeny 

e-mailové schránky i některých dalších politiků. Případy už vyšetřuje policie. 

Odkazy: http://www.lidovky.cz/ahoj-slavku-hackeri-se-chlubi-ze-ukradli-korespondenci-premiera-sobotky-

1oe-/zpravy-domov.aspx?c=A160105_111226_ln_domov_hm 

 

 

7. 1. 2016 

Electro.cz – cílem údajného hackerského útoku 

Internetový obchod Electro.cz byl údajně napaden hackery, kteří díky změně údajů na webových stránkách 

nechali zákazníky platit na jiná čísla účtů. Kde však peníze skončily, je nejisté. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/zakaznici-electro-cz-platili-na-spatna-cisla-uctu-ma-jit-o-utok-hackeru/ 

 

 

12. 1. 2016 

Česká spořitelna – podvodná aplikace 

Česká spořitelna upozornila své klienty na novou verzi podvodných e-mailů, ve kterých útočníci jménem 

instituce vybízeli k instalaci podvodné aplikace. Ta měla údajně zvýšit bezpečnost proti nevyžádaným 

zprávám a hackerským útokům. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2601.xml 

 

 

14. 1. 2016 

mBank – falešná phishingová stránka 

Bankovní instituce mBank varovala své klienty před phishingovým útokem na podvodné webové stránce 

„mbanking.eu“. Tyto stránky byly velmi podobné jako originální přihlášení do internetového bankovnictví 

mBank včetně napojení na falešnou stránku mBank na sociální síti Facebook a sloužily k vylákání 

přihlašovacích údajů. 

Odkazy: http://www.mbank.cz/blog/post,659,pozor-phishingovy-utok-na-mbank.html 

 

 

  

http://www.lidovky.cz/ahoj-slavku-hackeri-se-chlubi-ze-ukradli-korespondenci-premiera-sobotky-1oe-/zpravy-domov.aspx?c=A160105_111226_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/ahoj-slavku-hackeri-se-chlubi-ze-ukradli-korespondenci-premiera-sobotky-1oe-/zpravy-domov.aspx?c=A160105_111226_ln_domov_hm
http://www.lupa.cz/clanky/zakaznici-electro-cz-platili-na-spatna-cisla-uctu-ma-jit-o-utok-hackeru/
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2601.xml
http://www.mbank.cz/blog/post,659,pozor-phishingovy-utok-na-mbank.html
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29. 1. 2016 

Active24 – cílem DDoS útoku 

V ranních hodinách se stal jeden ze serverů Active24 cílem DDoS útoku. V důsledku toho došlo 

k několikaminutovému výpadku jak hlavní stránky, tak zřejmě i některých nespecifikovaných služeb. Server, 

který byl cílem útoku, byl z bezpečnostních důvodů zablokován. 

Odkazy: http://cn130.com/2016/01/ddos-utok-vyradil-active24-na-nekolik-

minut/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

Svět 

5. 1. 2016 

Linode – cílem narušení bezpečnosti a DDoS útoku  

Po dlouhotrvajícím DDoS útoku oznámila společnost Linode, že zřejmě došlo k narušení bezpečnosti jejích 

databází. Na základě zjištěného úniku některých přihlašovacích údajů provedla společnost plošný reset 

všech hesel uživatelských účtů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/01/05/linode_resets_passwords_after_credential_leak/ 

 

 

5. 1. 2016 

Pravicová křesťanská organizace z USA – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Bezpečnostní výzkumník Chris Vickery objevil masivní únik dat, který zahrnoval 56 milionů záznamů patřící 

jedné nejmenované pravicové křesťanské organizaci původem z USA. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/mystery-database-leaks-conservatives-personal-

details/article/463192/ 

 

 

5. 1. 2016 

Zákazníci čínských bank – cílem phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost McAfee zveřejnila detaily o nové phishingové kampani, která cílila na klienty 

čínských bank. Útočníci se z nich snažili vylákat přihlašovací údaje pomocí falešných textových zpráv 

a následného přesměrování na podvodné webové stránky internetového bankovnictví. 

Odkazy: https://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/sms-phishing-campaign-spreads-china/ 

 

 

  

http://cn130.com/2016/01/ddos-utok-vyradil-active24-na-nekolik-minut/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://cn130.com/2016/01/ddos-utok-vyradil-active24-na-nekolik-minut/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.theregister.co.uk/2016/01/05/linode_resets_passwords_after_credential_leak/
http://www.scmagazine.com/mystery-database-leaks-conservatives-personal-details/article/463192/
http://www.scmagazine.com/mystery-database-leaks-conservatives-personal-details/article/463192/
https://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/sms-phishing-campaign-spreads-china/
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5. 1. 2016 

Syrská aktivistka a žurnalistka – únos účtu na sociální síti Facebook 

Po zabití syrské aktivistky a žurnalistky Ruqia Hassan Mohammed ovládli její účet na sociální síti Facebook 

islámští radikálové z hnutí ISIS ve snaze vylákat informace o dalších oponentech. 

Odkazy: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ruqia-hassan-mohammed-the-activist-

and-citizen-journalist-that-isis-murdered-and-then-posed-as-for-a6798111.html 

 

 

6. 1. 2016 

Dell – cílem scamové kamapaně 

Na klienty společnosti Dell cílily nové scamové zprávy, které se vydávaly za její technickou podporu. Podle 

vyjádření zástupců společnosti panuje obava, že se předtím neznámí útočníci dostali k osobním informacím 

zákazníků. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/01/latest-tech-support-scam-stokes-concerns-dell-

customer-data-was-breached/ 

 

 

6. 1. 2016 

Magazín Forbes – cílem malvertisingové kampaně 

Forenzní analytik Brian Baskin se setkal na webových stránkách populárního magazínu Forbes s malwarem, 

který se nainstaloval do jeho počítače poté, co vyhověl žádosti na vypnutí AD blockeru. Podobně mohli být 

ohroženi i další návštěvníci stránek Forbes. 

Odkazy: https://www.hackread.com/forbes-website-dropping-malware-on-visitors-pcs/ 

 

 

7. 1. 2016 

Time Warner Cable – cílem hackerského útoku 

Společnost Time Warner Cable informovala, že přihlašovací údaje přibližně 320 tisíc jejich zákazníků mohly 

být odcizeny a kompromitovány pravděpodobně skrze phishingový útok. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/twc_customer_hack 

 

 

7. 1. 2016 

Řada japonských bank – cílem malwarové kampaně 

Výzkumníci z IBM X-Force odhalili gang hackerů, kteří zahájili pomocí malwaru „Rovnix“ agresivní kampaň 

proti 14 velkým japonským bankám. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/cybergang-targets-japanese-banks-in-aggressive-infection-

campaign/article/464066/  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ruqia-hassan-mohammed-the-activist-and-citizen-journalist-that-isis-murdered-and-then-posed-as-for-a6798111.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ruqia-hassan-mohammed-the-activist-and-citizen-journalist-that-isis-murdered-and-then-posed-as-for-a6798111.html
http://arstechnica.com/security/2016/01/latest-tech-support-scam-stokes-concerns-dell-customer-data-was-breached/
http://arstechnica.com/security/2016/01/latest-tech-support-scam-stokes-concerns-dell-customer-data-was-breached/
https://www.hackread.com/forbes-website-dropping-malware-on-visitors-pcs/
http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/twc_customer_hack
http://www.scmagazine.com/cybergang-targets-japanese-banks-in-aggressive-infection-campaign/article/464066/
http://www.scmagazine.com/cybergang-targets-japanese-banks-in-aggressive-infection-campaign/article/464066/
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8. 1. 2016 

Indický institut managementu – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Studenti Indického institutu managementu – Ahmedabad (IIM-A) skládají každým rokem zkoušku CAT 

(Common Admission Test). Neznámí hackeři pronikli do databází a webových stránek IIM-A a publikovali 

výsledky 200 tisíc studentů před jejich oficiálním zveřejněním. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/cat-results-2015-leaked-at-iimcat-ac-in-hackers-released-merit-

cutoff/ 

 

 

9. 1. 2016 

Interxion – narušení bezpečnosti 

Zástupci datového centra Interxion informovali své zákazníky o bezpečnostním incidentu, kdy došlo 

k  přístupu neautorizované osoby do databází společnosti. Kompromitovány tak mohly být údaje více než 

23 tisíc klientů. 

Odkazy: https://www.grahamcluley.com/2016/01/interxion-suffers-security-breach-customer-contact-

details-exposed/ 

 

 

10. 1. 2016 

Šéf britských labouristů – napadený účet na sociální síti Twitter 

Neznámý útočník převzal kontrolu nad účtem šéfa britských labouristů Jeremyho Corbyna na sociální síti 

Twitter. Během incidentu zveřejnil jeho jménem několik falešných zpráv, ve kterých mimo jiné zesměšňoval 

ministerského předsedu Davida Camerona. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/uk-politics-35278120 

 

 

10. 1. 2016 

LMG Holdings – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker pod pseudonymem „ROR[RG]“, odcizil interní dokumenty z databází společnosti LMG Holdings. 

Ty se údajně týkaly dceřiné společnosti LifeSafer, která se specializuje na analyzátory dechu 

v automobilech. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/car-breathalyzer-company-gets-hacked-internal-docs-dumped-

on-dark-web 

 

 

  

http://www.databreaches.net/cat-results-2015-leaked-at-iimcat-ac-in-hackers-released-merit-cutoff/
http://www.databreaches.net/cat-results-2015-leaked-at-iimcat-ac-in-hackers-released-merit-cutoff/
https://www.grahamcluley.com/2016/01/interxion-suffers-security-breach-customer-contact-details-exposed/
https://www.grahamcluley.com/2016/01/interxion-suffers-security-breach-customer-contact-details-exposed/
http://www.bbc.com/news/uk-politics-35278120
http://motherboard.vice.com/read/car-breathalyzer-company-gets-hacked-internal-docs-dumped-on-dark-web
http://motherboard.vice.com/read/car-breathalyzer-company-gets-hacked-internal-docs-dumped-on-dark-web
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11. 1. 2016 

Hudební skupina Faithless – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Osobní informace přibližně 18 tisíc britských fanoušků hudební skupiny Faithless byly odcizeny poté, 

co došlo k hackerskému útoku na webové stránky skupiny skrze SQL injection. Ukradená data byla posléze 

nabízena k prodeji na Dark Webu. 

Odkazy: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/faithless-fans-have-personal-

data-stolen-after-bands-website-hacked-a6806471.html 

 

 

11. 1. 2016 

Ředitel americké národní zpravodajské služby – cílem hackerského útoku 

Hacker pod pseudonymem „Cracka“ ze skupiny „CWA“ prohlásil, že pronikl do několika účtů napojených 

na ředitele národní zpravodajské služby USA Jamese Clappera. Zároveň tvrdil, že změnil nastavení jeho 

domácího telefonu tak, že každý příchozí hovor byl přesměrován k hnutí za osvobození Palestiny. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-who-hacked-cia-email-is-back-to-prank-us-spy-

chief 

 

 

11. 1. 2016 

Dvě nemocnice v americkém Bostonu – narušení bezpečnosti 

Zástupci dvou bostonských nemocnic Brigham and Women’s Hospital a Brigham and Women’s Faulkner 

Hospital informovali o bezpečnostním incidentu, kdy neznámý útočník získal přístup k e-mailovému účtu 

jednoho ze zaměstnanců. Kompromitovány tak mohly být informace o 1009 pacientech. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/compromised-email-account-exposed-patient-info-from-brigham-

and-womens-and-brigham-and-womens-faulkner-hospitals/ 

 

 

13. 1. 2016 

Citrix – cílem hackerského útoku 

Ruský hacker, který si říká „W0rm“, prohlašoval, že pronikl do redakčního systému společnosti Citrix, 

kde měl přístup k velkému množství jejích zákazníků. Přístup si prý získal díky slabým přihlašovacím údajům. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/01/13/ruskie_hacker_pops_citrix/ 

 

 

  

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/faithless-fans-have-personal-data-stolen-after-bands-website-hacked-a6806471.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/faithless-fans-have-personal-data-stolen-after-bands-website-hacked-a6806471.html
http://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-who-hacked-cia-email-is-back-to-prank-us-spy-chief
http://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-who-hacked-cia-email-is-back-to-prank-us-spy-chief
http://www.databreaches.net/compromised-email-account-exposed-patient-info-from-brigham-and-womens-and-brigham-and-womens-faulkner-hospitals/
http://www.databreaches.net/compromised-email-account-exposed-patient-info-from-brigham-and-womens-and-brigham-and-womens-faulkner-hospitals/
http://www.theregister.co.uk/2016/01/13/ruskie_hacker_pops_citrix/
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13. 1. 2016 

TaxSlayer – narušení bezpečnosti 

Společnost TaxSlayer, která vyvíjí software pro správu daní, informovala přibližně 8800 svých zákazníků, 

že došlo k neautorizovanému přístupu k jejich osobním informacím. Ty mimo jiné obsahovaly i částky, 

které jim byly na daních vráceny. 

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

elections-497978.shtml 

 

 

14. 1. 2016 

Bývalý šéf NGA – napadené účty na sociálních sítích 

Náctiletému hackerovi „Cracka“ ze skupiny „CWA“ se podařilo napadnout účty Vonna Weir Heatona 

na sociálních sítích Facebook a LinkedIn. Tam jeho jménem zveřejňoval komentáře proti vládě USA. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-hacker-claims-another-victim-in-campaign-

against-government 

 

 

14. 1. 2016 

Hokkaido University – narušení bezpečnosti 

Představitelé japonské Hokkaido University zveřejnili, že osobní údaje více než 110 tisíc studentů 

a absolventů mohly být kompromitovány z důvodu neoprávněného přístupu neznámých osob 

do univerzitních počítačových systémů. 

Odkazy: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/14/national/personal-data-of-110000-may-have-

leaked-from-hokkaido-university/#.VrCtL-jhCbi 

 

 

14. 1. 2016 

Blue Shield of California – narušení bezpečnosti 

Organizace Blue Shield of California oznámila, že osobní informace o téměř 21 tisíc zákazníků mohly být 

kompromitovány po narušení bezpečnosti jejich systémů. Postižené informace obsahovaly jména, adresy, 

data narození a čísla sociálního pojištění. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/nearly-21000-customer-records-hit-by-blue-shield-security-breach/ 

 

 

  

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://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-hacker-claims-another-victim-in-campaign-against-government
http://motherboard.vice.com/en_uk/read/teen-hacker-claims-another-victim-in-campaign-against-government
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/14/national/personal-data-of-110000-may-have-leaked-from-hokkaido-university/#.VrCtL-jhCbi
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/14/national/personal-data-of-110000-may-have-leaked-from-hokkaido-university/#.VrCtL-jhCbi
http://www.databreaches.net/nearly-21000-customer-records-hit-by-blue-shield-security-breach/
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14. 1. 2016 

Nejvyšší soud v Thajsku – cílem hackerského útoku s únikem dat 

V rámci operace „#BoycottThailand“, která je reakcí na špatný postup thajské policie a následný rozsudek 

smrti pro dva imigranty z Myanmaru, provedla hacktivistická skupina „Blink Hacker Group“ útok 

na databáze thajského Nejvyššího soudu. Odtud hackeři odcizili a zveřejnili přibližně 1 GB dat. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-exposes-1gb-data-of-thailands-supreme-court/ 

 

 

15. 1. 2016 

Cryptsy – cílem hackerského útoku 

Paul Vernon, zakladatel směnárny s virtuální měnou - Cryptsy, oznámil, že jeho služba byla napadena 

neznámým hackerem, který do kódů Cryptsy umístil malware. Ten umožňoval útočníkům získávat 

informace o transakcích. Celkové ztráty byly vyčísleny na 6 milionů dolarů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/cryptsy-hacked-bitcoin-worth-usd-6-million-stolen/ 

 

 

16. 1. 2016 

Ukrajinské letiště Kiev Airport – cílem hackerského útoku 

Představitelé Ukrajiny oznámili rozsáhlou kontrolu vládních i obranných počítačových systémů po té, co byl 

detekován hackerský útok na hlavní letiště Kiev Airport z jednoho ruského serveru. 

Odkazy: http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-cybersecurity-malware-idUKKCN0UW0S7 

 

 

18. 1. 2016 

Poradce amerického prezidenta – cílem hackerského útoku 

Hackeři ze skupiny „CWA“ prohlásili, že pronikli do e-mailového účtu Johna Holdrena, který je poradcem 

amerického prezidenta Obamy v otázkách vědy a techniky. Zároveň tvrdili, že změnili nastavení jeho 

domácího telefonu tak, že každý příchozí hovor byl přesměrován k hnutí za osvobození Palestiny, stejně 

jako v případě Jamese Clappera. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/teens-who-hacked-cia-director-also-hit-white-house-official 

 

 

19. 1. 2016 

Belgická banka Crelan – obětí podvodu 

Belgická banka Crelan se stala obětí podvodníků, kteří zřejmě zneužili identitu či e-mailový účet některého 

z obchodních ředitelů. Skrze tyto e-maily přiměli zaměstnance finančního oddělení k provedení transakcí, 

které banku stály 70 milionů Eur. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=19370  

https://www.hackread.com/anonymous-exposes-1gb-data-of-thailands-supreme-court/
https://www.hackread.com/cryptsy-hacked-bitcoin-worth-usd-6-million-stolen/
http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-cybersecurity-malware-idUKKCN0UW0S7
http://motherboard.vice.com/read/teens-who-hacked-cia-director-also-hit-white-house-official
http://www.net-security.org/secworld.php?id=19370
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19. 1. 2016 

Společnost FACC – cílem podvodu 

Společnost FACC, která je výrobcem součástek pro letouny Boeing a Airbus, oznámila, že se její finanční 

oddělení stalo cílem podvodu. Neznámým hackerům se podařilo odcizit přibližně 50 milionů Eur. 

Odkazy: http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/boeing-supplier-hacked-

claims-55-million-worth-of-damage-as-stock-price-falls/ 

 

 

19. 1. 2016 

Royal Melbourne Hospital – virová infekce 

Systémy australské nemocnice Royal Melbourne Hospital byly infikovány počítačovým virem. Ten způsobil 

nedostupnost některých sdílených dat a aplikací. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/virus-wreaks-havoc-for-melbourne-healths-computer-system/ 

 

 

19. 1. 2016 

MSN.com – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes identifikovala malvertisingovou kampaň, která cílila na domovskou 

webovou stránku MSN.com. Její návštěvníci byli skrze reklamy přesměrováni na stránky, které šířily 

malware. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/msn-home-page-drops-more-malware-via-

malvertising/ 

 

 

19. 1. 2016 

„DustSky“ – malwarová kampaň 

Bezpečnostní společnost ClearSky Cybersecurity zveřejnila informace o nové malwarové kampani skupiny 

„Gaza Cybergang“. Malware pojmenovaný „DustSky“ cílil na subjekty v Izraeli, Egyptě, Saudské Arábii, 

Spojených arabských emirátech, Iráku, USA a některých evropských státech. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/gaza-cybergang-develops-new-malware-for-cyberespionage-

campaigns-499121.shtml 

 

 

  

http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/boeing-supplier-hacked-claims-55-million-worth-of-damage-as-stock-price-falls/
http://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/boeing-supplier-hacked-claims-55-million-worth-of-damage-as-stock-price-falls/
http://www.zdnet.com/article/virus-wreaks-havoc-for-melbourne-healths-computer-system/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/msn-home-page-drops-more-malware-via-malvertising/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/msn-home-page-drops-more-malware-via-malvertising/
http://news.softpedia.com/news/gaza-cybergang-develops-new-malware-for-cyberespionage-campaigns-499121.shtml
http://news.softpedia.com/news/gaza-cybergang-develops-new-malware-for-cyberespionage-campaigns-499121.shtml
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20. 1. 2016 

Ukrajinský energetický průmysl – cílem malwarové kampaně 

Antivirová společnost ESET objevila novou vlnu útoků na ukrajinskou energetiku. Oproti prosincovým 

výpadkům dodávek elektřiny, kdy byl použit malware „BlackEnergy“, nyní útočníci použili malware založený 

na open-source backdooru, což je netypické pro aktéry sponzorované cizím státem. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2016/01/20/new-wave-attacks-ukrainian-power-industry/ 

 

 

22. 1. 2016 

University of Virginia – cílem hackerského útoku 

Zástupci univerzity ve Virginii připustili, že se došlo k průniku do univerzitních databází. Kompromitovány 

tak mohly být osobní údaje přibližně 1400 akademických pracovníků. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/university-of-virginia-data-breach-exposed-financial-data/ 

 

 

23. 1. 2016 

Diskusní fórum DayZ – cílem hackerského útoku 

On-line diskusní fórum DayZ, které se zaměřuje na herní komunitu, se stalo terčem hackerského útoku. 

Útočníci ze saúdskoarabské skupiny hackerů „OurMine“ tak mohli mít přístup k více než 200 tisícům 

přístupových účtů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/dayz-forums-hacked-over-200-000-user-details-compromised-

499988.shtml 

 

 

23. 1. 2016 

Policejní oddělení v Miami – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Lorde Bashtien“ zveřejnil osobní údaje 80 důstojníků ze dvou policejních oddělení 

v americkém Miami. Svůj čin zdůvodnil jako odplatu za policejní zásah proti jednomu z jeho přátel. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacker-doxes-80-miami-police-officers-499328.shtml 

 

 

24. 1. 2016 

„Codoso“ – aktivity kyberšpionážní skupiny 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks informovali o zvýšené aktivitě čínské hackerské 

skupiny „Codoso“, která je známá svými kyberšpionážními útoky, například proti serverům Forbes.com 

a Samsung Pay. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/codoso-chinese-espionage-group-linked-to-new-attacks-

499332.shtml  

http://www.welivesecurity.com/2016/01/20/new-wave-attacks-ukrainian-power-industry/
http://www.zdnet.com/article/university-of-virginia-data-breach-exposed-financial-data/
http://news.softpedia.com/news/dayz-forums-hacked-over-200-000-user-details-compromised-499988.shtml
http://news.softpedia.com/news/dayz-forums-hacked-over-200-000-user-details-compromised-499988.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacker-doxes-80-miami-police-officers-499328.shtml
http://news.softpedia.com/news/codoso-chinese-espionage-group-linked-to-new-attacks-499332.shtml
http://news.softpedia.com/news/codoso-chinese-espionage-group-linked-to-new-attacks-499332.shtml
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24. 1. 2016 

Bank Yerushalayim – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři pronikli do databází izraelské banky Yerushalayim, kde měli přístup k údajům tisíců jejích 

klientů včetně záznamů o nákupech a prodeji akcií. Podle vyjádření zástupců banky nedošlo ke zneužití 

údajů pro nelegální finanční transakce. 

Odkazy: http://hamodia.com/2016/01/24/75822/ 

 

 

25. 1. 2016 

Ujgurské a tibetské menšiny – cílem hackerské kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks zveřejnili informace o hackerské kampani nazvané „Scarlet 

Mimic“, která měla za cíl sbírat informace o aktivistických skupinách ujgurských a tibetských menšin v Číně. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/threat-intelligence/scarlet-mimic-hackers-snoop-on-minority-

activists-in-china/d/d-id/1324044? 

 

 

26. 1. 2016 

Izraelský energetický úřad – cílem hackerského útoku 

Izraelský ministr pro energetiku potvrdil, že po rozsáhlém hackerském útoku byly z provozu vyřazeny 

některé počítačové systémy izraelského energetického úřadu. Dodávky elektřiny však nebyly narušeny. 

Odkazy: http://arstechnica.co.uk/security/2016/01/israels-electric-grid-hit-by-severe-hack-attack/ 

 

 

26. 1. 2016 

Fraternal Order of Police – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Aktivista Thomas White uvolnil 2,5 GB dat ukradených během hackerského útoku na největší policejní 

odborovou organizaci v USA - Fraternal Order of Police. Aktivista není autorem útoku a uvádí, že obdržel 

data z neznámého zdroje. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=19394 

 

 

26. 1. 2016 

Řada amerických webových stránek – infikováno škodlivým skriptem 

Bezpečnostní společnost Symantec informovala o infikování 3500 veřejných webových serverů, které 

obsahovaly škodlivý skript. Jeho zásluhou byli návštěvníci přesměrováni na jiné kompromitované webové 

stránky, které sloužily k distribuci dalšího malwaru. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/symantec-detects-3500-servers-infected-with-a-malicious-

script/article/467340/  

http://hamodia.com/2016/01/24/75822/
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/scarlet-mimic-hackers-snoop-on-minority-activists-in-china/d/d-id/1324044
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/scarlet-mimic-hackers-snoop-on-minority-activists-in-china/d/d-id/1324044
http://arstechnica.co.uk/security/2016/01/israels-electric-grid-hit-by-severe-hack-attack/
http://www.net-security.org/secworld.php?id=19394
http://www.scmagazine.com/symantec-detects-3500-servers-infected-with-a-malicious-script/article/467340/
http://www.scmagazine.com/symantec-detects-3500-servers-infected-with-a-malicious-script/article/467340/
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26. 1. 2016 

Datové centrum v Sydney – šíření spyware „FinFisher“ 

V systémech datového centra v australském Sydney byl objeven známý spyware „FinFisher“, který zde byl 

nasazen, aby infikoval mobilní telefony a počítače. Zodpovědnost za tento počin je připisována Indonésii. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/finfisher-spyware-linked-to-indonesian-government-found-in-

sydney-report/ 

 

 

27. 1. 2016 

Síť rychlého občerstvení Wendy’s – narušení bezpečnosti 

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením Wendy’s vyšetřuje možné porušení bezpečnosti svých 

platebních systémů. Vyšetřování je reakcí na zprávu společnosti KrebsOnSecurity, která objevila vzor 

podvodu na platebních kartách naposledy použitých na pobočkách restaurací Wendy’s. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/01/wendys-probes-reports-of-credit-card-breach/ 

 

 

28. 1. 2016 

cPanel – cílem hackerského útoku 

Zástupci společnosti cPanel, která stojí za platformou pro management webhostingů, oznámili, že jeden 

z jejich serverů obsahující zákaznická data se stal cílem hackerského útoku. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/hackers-launch-cyberattack-against-cpanel-systems/ 

 

 

28. 1. 2016 

Rotten Tomatoes a The Jerusalem Post – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes identifikovala novou malvertisingovou kampaň, která cílila na řadu 

stránek s vysokým počtem návštěvníků. Mezi ně patřily například webové stránky Rotten Tomatoes 

a The Jerusalem Post. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/rotten-tomatoes-jerusalem-post-and-

other-publishers-victim-of-ongoing-malvertising-campaign/ 

 

 

  

http://www.zdnet.com/article/finfisher-spyware-linked-to-indonesian-government-found-in-sydney-report/
http://www.zdnet.com/article/finfisher-spyware-linked-to-indonesian-government-found-in-sydney-report/
http://krebsonsecurity.com/2016/01/wendys-probes-reports-of-credit-card-breach/
http://www.zdnet.com/article/hackers-launch-cyberattack-against-cpanel-systems/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/rotten-tomatoes-jerusalem-post-and-other-publishers-victim-of-ongoing-malvertising-campaign/
https://blog.malwarebytes.org/malvertising-2/2016/01/rotten-tomatoes-jerusalem-post-and-other-publishers-victim-of-ongoing-malvertising-campaign/
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29. 1. 2016 

Neiman Marcus Group (NMG) – narušení bezpečnosti 

Podle vyjádření společnosti NMG získala neznámá osoba neautorizovaný přístup k  on-line účtům více než 

5200 zákazníků společnosti. K tomu využila automatický skript, který zkoušel různé varianty přihlašovacích 

jmen a hesel. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/attacker-accesses-5200-neiman-marcus-group-customer-

accounts/article/470237/ 

 

 

31. 1. 2016 

NASA – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „AnonSec“ tvrdí, že pronikla do systémů NASA, kde se jim údajně na krátký čas 

podařilo ovládnout bezpilotní letoun. Podle tvrzení aktérů získaly stovky hodin letových záznamů a logů, 

stejně jako jména a kontaktní údaje více než 2400 zaměstnanců. Organizace NASA však útok popírá. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/the-nasa-hack-is-probably-the-most-mundane-hack-ever 

  

http://www.scmagazine.com/attacker-accesses-5200-neiman-marcus-group-customer-accounts/article/470237/
http://www.scmagazine.com/attacker-accesses-5200-neiman-marcus-group-customer-accounts/article/470237/
http://motherboard.vice.com/read/the-nasa-hack-is-probably-the-most-mundane-hack-ever
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Řada vládních webových stránek v Ugandě  (mofa.go.ug, atd.) 

Hacktivista „GeNiuS-JorDan“  

https://www.hackread.com/uganda-high-commission-website-hacked/ 

 

Řada vládních webových stránek Pákistánu  (-) 

Hacktivistická skupina „Indian Black Hats“  

http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-pakistani-websites-as-homage-to-dead-soldier-s-

daughter-498652.shtml 

 

Několik webových stránek v Kambodži  (-) 

Hacktivistická skupina „Cyber TeamRox“  

http://www.phnompenhpost.com/national/slew-websites-hacked 

 

Webové stránky ruské ambasády v Izraeli  (russianembassy.org.il) 

Hacktivistická skupina „Börteçine Siber Tim“  

http://news.softpedia.com/news/russian-turkish-conflict-spews-into-cyberspace-with-russian-embassy-

hack-499090.shtml 

 

Webové stránky Tsinghua University v Číně  (tsinghua.edu.cn) 

Hacktivista „Islamic State Hacker“  

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1902268/islamic-state-hackers-attack-top-tier-

chinese 

 

Webové stránky ruské finanční instituce Ekonombank  (econombank.ru) 

Turecká hacktivistická skupina „WKPF“  

https://www.hackread.com/turkish-hackers-deface-russian-bank-website/ 

 

Více než 40 arménských vládních webových stránek  (nato.mfa.am, a další…) 

Hacktivistická skupina „Anti-Armenia Team“  

https://www.hackread.com/azerbaijani-hackers-defac-nato-armenia-embassy-sites/ 

 

Webové stránky íránského vůdce Rúholláha Chomejního  (blog.imam-khomeini.ir) 

Hacktivistická skupina „Crazy-3r3r“  

https://www.hackread.com/web-portal-of-iran-supreme-leader-khomeini-hacked/ 

 

Webové stránky volebního setkání v americkém státě Iowa  (2016iowacaucus.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Conservative“  

https://www.hackread.com/2016-iowa-caucus-website-hacked-by-anonymous-conservative/ 

 

  

https://www.hackread.com/uganda-high-commission-website-hacked/
http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-pakistani-websites-as-homage-to-dead-soldier-s-daughter-498652.shtml
http://news.softpedia.com/news/indian-hackers-deface-pakistani-websites-as-homage-to-dead-soldier-s-daughter-498652.shtml
http://www.phnompenhpost.com/national/slew-websites-hacked
http://news.softpedia.com/news/russian-turkish-conflict-spews-into-cyberspace-with-russian-embassy-hack-499090.shtml
http://news.softpedia.com/news/russian-turkish-conflict-spews-into-cyberspace-with-russian-embassy-hack-499090.shtml
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1902268/islamic-state-hackers-attack-top-tier-chinese
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1902268/islamic-state-hackers-attack-top-tier-chinese
https://www.hackread.com/turkish-hackers-deface-russian-bank-website/
https://www.hackread.com/azerbaijani-hackers-defac-nato-armenia-embassy-sites/
https://www.hackread.com/web-portal-of-iran-supreme-leader-khomeini-hacked/
https://www.hackread.com/2016-iowa-caucus-website-hacked-by-anonymous-conservative/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky volební kampaně Donalda Trumpa  (donaldjtrump.com) 

Hacktivistická skupina „New World Hacktivists“  

https://www.hackread.com/hackers-shut-down-donald-trump-election-campaign-website/ 

 

Několik vládních webových stránek Saúdské Arábie  (mof.gov.sa, atd.) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-takes-down-top-saudi-arabian-govt-websites/ 

 

Webové stránky saúdskoarabského Ministrestva obrany  (moda.gov.sa) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/ddos-attack-shuts-down-saudi-ministry-of-defense-website/ 

 

14 webových stránek thajské policie  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.scmagazine.com/anonymous-attacks-thai-police-websites/article/463188/ 

 

Několik vládních webových stránek Nigérie  (finance.gov.ng, atd.) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-targets-nigerian-government-websites/ 

 

Webové stránky soudního systému v Minnesotě  (mncourts.gov) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/ddos-attack-on-minnesota-court-system-website-takes-website-offline-

for-ten-days-498741.shtml 

 

Webové stránky automobilky Nissan  (nissan-global.com, nissan.co.jp) 

Neznámí útočníci  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-35306206 

 

Stovky vládních webových stránek Thajska  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://uk.reuters.com/article/us-thailand-britain-murder-idUKKCN0UR1C520160113 

 

Torrentový server KickassTorrents  (kat.cr) 

Neznámí útočníci  

https://torrentfreak.com/kickasstorrents-suffers-downtime-due-to-ddos-attack-160116/ 

 

Populární irské diskusní fórum  (boards.ie) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2016/01/19/boards_ie_ddos/ 
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Řada íránských vládních stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „Turk Hack Team“  

https://www.hackread.com/turk-hack-team-ddos-attacks-on-iran-russian/ 

 

jihokorejská společnost JYP Entertainment  (jype.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/01/20/2003637637 

 

Hurley Medical Center v Michiganu  (hurleymc.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmagazine.com/flint-medical-center-hit-with-cyber-attack-following-anonymous-call-for-

action-against-gov-snyder/article/466912/ 

 

Oficiální webové stránky amerického státu Michigan  (michigan.gov) 

Neznámí útočníci  

http://www.mlive.com/news/flint/index.ssf/2016/01/state_confirms_cyber_attack_si.html 

 

Terminály sázkové společnosti Premier Lotteries Ireland  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.welivesecurity.com/2016/01/22/irish-lottery-ticket-terminals-knocked-offline-ddos-attack/ 

 

Řada irských vládních stránek  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2016/01/22/irish_gov_ddos/ 

 

20 webových stránek thajského vězeňského systému  (correct.go.th) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-takes-down-20-thai-prison-websites-499543.shtml 

 

Vládní stránky Ázerbajdžánu, včetně portálů e-governmentu  (gov.az) 

Hacktivistická skupina „Monte Melkonian Cyber Army“  

https://www.hackread.com/armenian-hackers-ddos-azerbaijani-government-portals/ 

 

Britský on-line bankovní systém HSBC  (hsbc.co.uk) 

Neznámí útočníci  

http://arstechnica.co.uk/security/2016/01/hsbc-online-banking-suffers-major-outage-blames-ddos-attack/ 

 

Webové stránky holandského serveru Pastebin.com  (pastebin.com) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/hackers-target-pastebin-with-ddos-attack/ 

 

Webové stránky tokyjského letiště Narita  (narita-airport.jp) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-takes-down-tokyo-airport-website-protest-against-dolphin-culling-

1539846 
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