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ČR 

07. 01. 2014 

Slovenské a české weby – napadeny trojanem  

Prostřednictvím předních slovenských a českých serverů Chip.cz, Fler.cz a Letuska.cz., nebo 

Sacr.sk, PP.sk, Epi.sk, Woman.sk, se šíří trojský kůň. Malware napadá reklamní systém OpenX. 

Funkcí trojského koně je přesměrovat uživatele na další weby, které vykonávají škodlivou 

činnost. 

Odkazy: http://www.zive.sk/slovenske-a-ceske-weby-napada-trojan-vyuziva-chybu-v-reklamnom-systeme-

doplnene/sc-4-a-314650/default.aspx 

 

 

08. 01. 2014 

Petřvald – nezaměstnaný získával hesla a kódy k pokeru škoda půl miliónu 

Jednadvacetiletému nezaměstnanému muži z Petřvaldu se podařilo prostřednictvím získaných 

hesel odčerpat z telefonních účtů svých internetových „přátel“ asi půl miliónu korun. Nejdříve 

získal hesla facebookového profilu bývalé přítelkyně. Prostřednictvím tohoto hesla získal 

přístup ke kontaktům jejích „přátel“. Také od některých z nich získal hesla k profilům. 

Následně získával další okruhy uživatelů profilů na sociálních sítích, které oslovoval pod 

falešnou identitou s různými záminkami a žádostmi s jediným cílem, získat kódy k možnosti 

sázení a hraní pokeru. Mnozí mu ochotně a naivně požadované údaje zaslali, a pak s hrůzou 

zjišťovali, že mají dluh u mobilních operátorů. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/krimi/323862-nezamestnany-ziskaval-hesla-a-kody-k-pokeru-mladi-duverivci-prisli-

o-pul-milionu.html 

 

 

23. 01. 2014 

Česká spořitelna – nová podoba počítačového viru 

Počítač, který je napaden tímto virem, nabádá klienty v internetovém bankovnictví k instalaci 

bezpečnostní aplikace do mobilních telefonů. Vir pak dokáže obejít i víceúrovňové ověřování 

pomocí SMS zpráv s bezpečnostním kódem, který online bankovní aplikace automaticky 

uživateli pošle. Útok probíhá v podstatě klasicky - do počítače se snaží schovat trojský kůň, 

který se následně snaží kompromitovat i uživatelův chytrý telefon. K tomu stačí jednoduchá 

finta - po ovládnutí počítače již není pro útočníky problém pomocí podvodných stránek 

s falešnou online bankovní aplikací uživatele donutit instalovat na mobilní telefon "novou 

aplikaci". No a "nová aplikace" má jediný účel - tajně přeposlat útočníkům ověřovací kódy, 

které banka uživateli zašle. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/325792-nebezpecny-virus-cili-na-bankovni-ucty-v-cesku.html 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2066.xml 

 

 

 

 

 

 

http://www.zive.sk/slovenske-a-ceske-weby-napada-trojan-vyuziva-chybu-v-reklamnom-systeme-doplnene/sc-4-a-314650/default.aspx
http://www.zive.sk/slovenske-a-ceske-weby-napada-trojan-vyuziva-chybu-v-reklamnom-systeme-doplnene/sc-4-a-314650/default.aspx
http://www.novinky.cz/krimi/323862-nezamestnany-ziskaval-hesla-a-kody-k-pokeru-mladi-duverivci-prisli-o-pul-milionu.html
http://www.novinky.cz/krimi/323862-nezamestnany-ziskaval-hesla-a-kody-k-pokeru-mladi-duverivci-prisli-o-pul-milionu.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/325792-nebezpecny-virus-cili-na-bankovni-ucty-v-cesku.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2066.xml
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27. 01. 2014 

Insolvenční rejstřík – zveřejněny údaje o čtrnácti tisících klientech padlé kampeličky 

Data o téměř čtrnácti tisících střadatelích Metropolitního spořitelního družstva jsou veřejně 

dostupná v insolvenčním rejstříku. Porušení bankovního tajemství to podle ČNB ani soudu 

není. Problém však budou řešit ochránci osobních údajů. Veřejně dostupná internetová verze 

insolvenčního rejstříku odhalila majetkové poměry více než 14 tisíc lidí a firem - jak dlužníků, 

tak vkladatelů. V insolvenčním návrhu a jeho přílohách jsou začerněna jen bydliště a data 

narození fyzických osob. Zcela odkryty jsou údaje o výši vkladu a době jeho trvání, u 

pohledávek výše úvěru a informace o tom, zda se splácí a zda je dobytný, nebo nikoli - 

například proto, že je dlužník kampeličky v exekuci. Tyto údaje mohou zůstat veřejné i několik 

let. Zákon totiž nařizuje údaje o dlužníkovi (v tomto případě i klientech zkrachovalé záložny) 

znepřístupnit po pěti letech od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým insolvenční řízení 

skončilo. 

Odkazy: http://ekonomika.idnes.cz/data-o-14-tisicich-klientech-zkrachovale-kampelicky-jsou-na-internetu-1is-

/ekonomika.aspx?c=A140126_221608_ekonomika_zt 

 

 

27. 01. 2014 

Česká pošta – další vlna phishingových e-mailů 

Zaznamenána další vlna falešných zpráv od České pošty. Link informující adresáta o sledování 

zásilky obsahuje škodlivý malware. Tentokrát zvolili útočníci doménu czposta.info. 

Odkazy: http://www.csirt.cz/news/security/?page=2 

 

 

  

http://ekonomika.idnes.cz/data-o-14-tisicich-klientech-zkrachovale-kampelicky-jsou-na-internetu-1is-/ekonomika.aspx?c=A140126_221608_ekonomika_zt
http://ekonomika.idnes.cz/data-o-14-tisicich-klientech-zkrachovale-kampelicky-jsou-na-internetu-1is-/ekonomika.aspx?c=A140126_221608_ekonomika_zt
http://www.csirt.cz/news/security/?page=2
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Svět 

02. 01. 2014 

Snapchat – hackeři odcizili informace o telefonech 4,6 milionů uživatelů 

Telefonní čísla spárované s uživatelskými jmény více než 4,6 milionu uživatelů foto messaging 

služby Snapchat byly ukradeny a zveřejněny hackery. Databáze obsahuje páry uživatelských 

jmen a telefonních čísel drtivé většiny uživatelů Snapchat. 

Odkazy: http://akamai.infoworld.com/d/security/hackers-claim-expose-phone-information-of-46-million-snapchat-

users-233277?source=rss_security 

 

 

02. 01. 2014 

Skype – hacknut twitter účet 

Twitter účet Skypu ve vlastnictví Microsoftu byl hacknut Syrian Electronic Army a byla na něm 

zobrazena zpráva: "Nepoužívejte e-maily Microsoftu (Hotmail, Outlook), jsou sledovány vaše 

účty a data prodávány vládě. Brzy více detailů. SEA". 

Odkazy: http://www.securityweek.com/syrian-group-hacks-skype-twitter-

account?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Secu

rityWeek+RSS+Feed%29 

 

 

03. 01. 2014 

OpenSSL – narušeny internetové stránky 

OpenSSL Project potvrdil, že používání slabých hesel používaných na hostování infrastruktury 

vedlo k ohrožení jejich internetových stránek. Poškozené stránky zobrazovali zprávu od 

skupiny hackerů s názvem TurkGuvenligi. Incident způsobil znepokojení mezi bezpečnostními 

experty, protože OpenSSL je velmi populární šifrovací knihovna, která se používá 

k implementaci zabezpečené komunikace v širokém spektru softwarových produktů 

z webových serverů na mobilní aplikace. 1. ledna Projekt OpenSSL zveřejnil některá předběžná 

zjištění a uvedl, že integrita OpenSSL zdrojového kódu nebyla ovlivněna. 

Odkazy: http://www.infoworld.com/d/security/no-hypervisor-vulnerability-exploited-in-openssl-site-breach-

233396?source=rss_security  

 

 

03. 01. 2014 

World Poker Tour, amatérská pokerová liga – odcizeny e-mailové adresy a hesla přes 

175.000 uživatelů (mezi nimi i zaměstnanců státních institucí USA) 

Hacker s přezdívkou smitt3nz tvrdí, že porušil stránky World Poker Tour (wptapl.com) a získal 

nešifrovaná hesla uživatelů, mezi kterými jsou uživatelé s e-mailovými účty vládních institucí 

USA – Centers for Disease Control and Prevention, the House of Representatives, US Courts, 

the US Federal Bureau of Prisons, the Department of Energy, the Department of Health and 

Human Services, and the Department of Labor. 

http://akamai.infoworld.com/d/security/hackers-claim-expose-phone-information-of-46-million-snapchat-users-233277?source=rss_security
http://akamai.infoworld.com/d/security/hackers-claim-expose-phone-information-of-46-million-snapchat-users-233277?source=rss_security
http://www.securityweek.com/syrian-group-hacks-skype-twitter-account?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/syrian-group-hacks-skype-twitter-account?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/syrian-group-hacks-skype-twitter-account?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.infoworld.com/d/security/no-hypervisor-vulnerability-exploited-in-openssl-site-breach-233396?source=rss_security
http://www.infoworld.com/d/security/no-hypervisor-vulnerability-exploited-in-openssl-site-breach-233396?source=rss_security
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-US-Government-Workers-Compromised-in-Poker-Site-

Hack-413443.shtml 

 

 

04. 01. 2014 

Herní servery EA Origin Server & Steam server – obětí DDoS útoku 

K  útoku se přihlásili dva uživatelé s twitter účty @chFtheCat a @LARCENY_. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/01/hackers-launched-ddos-attack-against-ea.html 

 

 

06. 01. 2014 

Monju, japonská atomová elektrárna – ve velínu nalezen malware 

Japonská agentura pro atomovou energii oznámila, že na jednom z počítačů v experimentálním 

zařízení Monju byl nalezen virus. Nákaza byla odhalena díky analýze provozu v sítě, kdy 

nakažený počítač často komunikoval se svým řídícím serverem v Jižní Koreji. Zřejmě se 

nejednalo o cílený útok, ale o výsledek pokusu jednoho ze zaměstnanců nainstalovat program 

pro přehrávání videa. Také nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti – elektrárna Monju je 

mino provoz od poloviny 90. let a nakažený počítač sloužil pouze k administrativní práci. 

Odkazy: http://enformable.com/2014/01/computer-control-room-monju-fast-breeder-reactor-infected-virus/  

 

 

07. 01. 2014 

Telefonní síť Ugandy – nabourána tajnými službami USA a Velké Británie 

Americké a britské zpravodajské služby se vzdáleně nabouraly do systému telefonní sítě 

Ugandy, aby získaly přístup k rozhovorům vysoce postavených osob. Vzdálený přístup do sítě 

Uganda Telecom byl použit k odposlechu rozhovorů zaměstnanců z ekvádorského 

velvyslanectví v Londýně, kde zakladatel Wikileaks Julian Assange hledal útočiště. 

Odkazy: http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/us-uk-hacked-phone-network-uganda.html 

 

 

 

07. 01. 2014 

Yahoo – asi 2,5 milionu uživatelů infikováno malwarem 

Stovky tisíc uživatelů Yahoo v evropských zemích, včetně Velké Británie, Francie a Rumunska 

může být napadeno škodlivým softwarem vloženým do reklam hostovaných na Yahoo 

webových stránkách. Holandská společnost Fox-IT objevila, že uživatelé, kteří navštívili Yahoo, 

byli konfrontováni s reklamou, která je nasměrovala na webové stránky hostujících malware, 

který zneužívá bezpečnostní chybu Java. Malware byl typu Zeus Trojan, botnet software 

Andromeda a další. 

Odkazy: http://searchenginewatch.com/article/2321488/Yahoo-Confirms-Its-Ads-Spread-Malware-to-Users 

http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/malware-attack-hits-thousands-yahoo-users-per-hour.html 

 

 

 

http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-US-Government-Workers-Compromised-in-Poker-Site-Hack-413443.shtml
http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-US-Government-Workers-Compromised-in-Poker-Site-Hack-413443.shtml
http://www.ehackingnews.com/2014/01/hackers-launched-ddos-attack-against-ea.html
http://enformable.com/2014/01/computer-control-room-monju-fast-breeder-reactor-infected-virus/
http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/us-uk-hacked-phone-network-uganda.html
http://searchenginewatch.com/article/2321488/Yahoo-Confirms-Its-Ads-Spread-Malware-to-Users
http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/malware-attack-hits-thousands-yahoo-users-per-hour.html
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07. 01. 2014 

Walmart, BestBuy, a Costco – obětí phishingové kampaně 

Kampaň e-mailem oznamuje doručení balíku ze společností jako je Walmart, BestBuy, a 

Costco. E-maily obsahují odkaz na formulář, který má uživatel vyplnit. Odkaz ve skutečnosti 

vede na stránku obsahující malware ke stažení. 

Odkazy: http://blogs.appriver.com/Blog/bid/100796/Fake-delivery-emails-lead-to-malware 

 

 

07. 01. 2014 

Directors Guild of Canada, odborová organizace – hacknutý web 

Hacker jménem ObeySec údajně hacknul a znetvořil web odborové organizace filmového a 

televizního průmyslu, poté odcizil pověření 2 000 uživatelů.  

Odkazy: http://www.bitdefender.com/security/hacker-leaks-2-000-user-credentials-from-directors-guild-of-

canada.html 

 

 

07. 01. 2014 

World of Warcraft, on-line hra – obejití dvou faktorové autentizace 

On-line herní služba poskytuje fyzické tokeny nebo mobilní aplikace pro generování 

jednorázových hesel uživatelů pro přihlášení. Hackeři infikovali PC uživatelů malwarem 

prostřednictvím webové stránky, která distribuovala falešnou verzi Curse Client, aplikace 

třetích stran k instalaci doplňků a změn na několik her, včetně WoW. Po instalaci malware je 

nastaven útok man-in-the-middle, ve kterém jsou zachyceny uživatelské jméno, heslo a 

přístupový kód, které poté slouží hackerům k přihlášení do účtu WoW hráče. Tyto útoky jsou 

využívány u některých stránek on-line bankovnictví, aby útočníci zneužili dvou faktorovou 

autentizaci. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/745579/world-of-warcraft-attack-highlights-two-factor-authentication-

weakness?source=rss_news 

 

 

07. 01. 2014 

DailyMotion, služba na sdílení videa, Francie – nakažena malwarem 

Škodlivý software byl vložen do reklam hostovaných na webu a přesměrovával uživatele na 

škodlivé weby.  

Odkazy: http://threatpost.com/malicious-ads-on-dailymotion-redirect-to-fake-av-attack/103494 

 

 

07. 01. 2014 

T-Mobile – hacknutý server provozovaný dodavatelem služeb 

Společnost se domnívá, že zločinci šli po číslech kreditních karet. Tyto informace nebyla 

v  hroženém souboru uloženy. Soubor ale obsahuje jména, adresy, čísla sociálního zabezpečení 

a čísla řidičských průkazů zákazníků. Tento incident byl hlášen v Kalifornii a naznačuje tak, že 

oběti jsou ze státu Kalifornie. 

http://blogs.appriver.com/Blog/bid/100796/Fake-delivery-emails-lead-to-malware
http://www.bitdefender.com/security/hacker-leaks-2-000-user-credentials-from-directors-guild-of-canada.html
http://www.bitdefender.com/security/hacker-leaks-2-000-user-credentials-from-directors-guild-of-canada.html
http://www.csoonline.com/article/745579/world-of-warcraft-attack-highlights-two-factor-authentication-weakness?source=rss_news
http://www.csoonline.com/article/745579/world-of-warcraft-attack-highlights-two-factor-authentication-weakness?source=rss_news
http://threatpost.com/malicious-ads-on-dailymotion-redirect-to-fake-av-attack/103494
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/T-Mobile-Warns-Customers-That-Hackers-Obtained-Their-SSNs-

414524.shtml 

 

 

08. 01. 2014 

Public Transport Victoria's systems, Austrálie – školák získal přístup k databázi údajů  

Melbourne, školák odhalil vážné slabiny kybernetické ochrany údajů na stránkách společnosti 

veřejné dopravy Public Transport Victoria. Databáze obsahovala velké množství osobních 

údajů, včetně úplných jmen, adres, pevných a mobilních telefonních čísel, e-mailové adresy, 

data narození, identifikační čísla karet seniorů a částečná čísla kreditních karet zákazníků 

internetového obchodu Metlink. 

Odkazy: http://www.smh.com.au/it-pro/security-it/hacked-site-reports-boy-to-police-20140108-hv7tl.html 

 

 

08. 01. 2014 

Alipay, největší čínská on-line platební společnost – ukradeno 20 GB dat 

zaměstnancem 

Bývalý zaměstnanec získal 20GB osobních údajů uživatelů v roce 2010, které prodal jiným 

společnostem. Informace zahrnují jména uživatelů, čísla mobilů, e-mailové adresy, poštovní 

adresy a nákupní záznamy. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/01/alipay-apologizes-for-insider-data.html 

 

 

08. 01. 2014 

Nvidia, stránky zákaznické podpory – nalezena kritická zranitelnost 

Stránky zákaznické podpora byly přepnuty do režimu off-line poté, co byla společnost 

upozorněna na závažnou chybu v používaném systému SAP NetWeaver. Chyba umožňovala 

útočníkovi vytvořit účet uživatele, účet správce řízený útočníkem, spouštět příkazy operačního 

systému a uvést celý systém do režimu off-line 

Odkazy: http://www.cio.com/article/745702/Nvidia_Takes_Customer_Site_Offline_After_SAP_Bug_Found?source=

rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldownt

opic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29 

 

 

08. 01. 2014 

LinkedIn  – hackeři zneužili Amazon cloud k masovému zkopírování LinkedIn účtů 

LinkedIn žaluje gang hackerů, kteří používají Amazon cloud computing služby k obcházení 

bezpečnostních opatření a kopírování dat ze stovek tisíc profilů členů LinkedIn každý den. 

LinkedIn má nepřeberné množství osobních údajů, které jsou velmi cenné pro hackery, 

provádějící phishing útoky, krádeže identity a podobné podvody. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2014/01/hackers-use-amazon-cloud-to-scrape-mass-number-of-linkedin-

member-profiles/ 

 

 

http://news.softpedia.com/news/T-Mobile-Warns-Customers-That-Hackers-Obtained-Their-SSNs-414524.shtml
http://news.softpedia.com/news/T-Mobile-Warns-Customers-That-Hackers-Obtained-Their-SSNs-414524.shtml
http://www.smh.com.au/it-pro/security-it/hacked-site-reports-boy-to-police-20140108-hv7tl.html
http://www.ehackingnews.com/2014/01/alipay-apologizes-for-insider-data.html
http://www.cio.com/article/745702/Nvidia_Takes_Customer_Site_Offline_After_SAP_Bug_Found?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://www.cio.com/article/745702/Nvidia_Takes_Customer_Site_Offline_After_SAP_Bug_Found?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://www.cio.com/article/745702/Nvidia_Takes_Customer_Site_Offline_After_SAP_Bug_Found?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://arstechnica.com/security/2014/01/hackers-use-amazon-cloud-to-scrape-mass-number-of-linkedin-member-profiles/
http://arstechnica.com/security/2014/01/hackers-use-amazon-cloud-to-scrape-mass-number-of-linkedin-member-profiles/
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08. 01. 2014 

Hacker Guccifer – hacknul e-mailové účty několika vysoce postavených osob 

Seznam obětí Guccifera zahrnuje mimo jiné e-mailové účty komika Steva Martina, tří členů 

britské Sněmovny lordů, asistenta Nixona Johna Deana a ředitel zpravodajské služby 

Rumunska. Také z účtu spisovatele barona Juliana Fellowese a získal přístup ke skriptu pro 

finálovou série Downton Abbey, populárního TV seriálu. 

Odkazy: http://www.scmagazineuk.com/hacker-gains-access-to-downton-abbey-series-finale-

script/article/328391/ 

http://www.theregister.co.uk/2014/01/08/guccifer_webmail_hacker/ 

 

 

08. 01. 2014 

Staysure, UK pojišťovna – krádež dat kreditních karet 93 000 zákazníků  

93 000 zákazníků, kteří cestovali s pojištěním od Staysure byli varováni, že došlo ke krádeži 

údajů o jejich kreditních a debetních kartách. Varování se týká lidí, kteří si koupili pojištění 

před květnem 2012. 

Odkazy: http://www.dailymail.co.uk/money/cardsloans/article-2535733/Card-theft-warning-Anger-90-000-

customers-left-dark-MONTH-told-security-breach.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490  

 

 

09. 01. 2014 

Izraelská správa letišť – hacknuty systémy 

Za útokem by měla stát islámská kybernetická odbojová skupina 'The Islamic Cyber Resistance 

Group'. Podle získaných informací, které útočníci zveřejnili, se jim podařilo dostat do vnitřní 

sítě organizace a odcizit citlivé soubory, včetně informací o vnitrostátních a mezinárodních 

letech, informace o software požívaném pro směrování letů a další. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Islamic-Cyber-Resistance-Group-Hacks-Systems-of-Israel-Airports-

Authority-415031.shtml 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/israel-aviation-agency-website-hacked.html 

 

 

10. 01. 2014 

60 000 kontrolních systémů přístupných online obsahuje chyby – objevili ruští vědci  

Ruští vědci zkoumali zejména zařízení high-end ICS a SCADA systémy používané pro řízení 

domácích instancí až po systémy používané v kritické infrastruktuře. Mezi nimi našli různé 

zranitelnosti týkající se průmyslových řídicích systémů. 

Odkazy: http://www.itnews.com.au/News/369200,hackers-gain-full-control-of-critical-scada-systems.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmagazineuk.com/hacker-gains-access-to-downton-abbey-series-finale-script/article/328391/
http://www.scmagazineuk.com/hacker-gains-access-to-downton-abbey-series-finale-script/article/328391/
http://www.theregister.co.uk/2014/01/08/guccifer_webmail_hacker/
http://www.dailymail.co.uk/money/cardsloans/article-2535733/Card-theft-warning-Anger-90-000-customers-left-dark-MONTH-told-security-breach.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.dailymail.co.uk/money/cardsloans/article-2535733/Card-theft-warning-Anger-90-000-customers-left-dark-MONTH-told-security-breach.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://news.softpedia.com/news/Islamic-Cyber-Resistance-Group-Hacks-Systems-of-Israel-Airports-Authority-415031.shtml
http://news.softpedia.com/news/Islamic-Cyber-Resistance-Group-Hacks-Systems-of-Israel-Airports-Authority-415031.shtml
http://www.ehackingnews.com/2014/01/israel-aviation-agency-website-hacked.html
http://www.itnews.com.au/News/369200,hackers-gain-full-control-of-critical-scada-systems.aspx
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10. 01. 2014 

Peru, ministerstvo vnitra – hacknuty systémy a odcizeny soubory a e-maily úředníků 

Útok provedli členové LulzSec Peru. LulzSec Peru také zaútočila na četné vládní organizace, 

včetně státní policie, Ministerstva žen a zranitelných skupin obyvatelstva a prezidentského 

úřadu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Peru-s-Ministry-of-Interior-Admits-Being-Hacked-by-LulzSec-Peru-

415640.shtml 

 

 

11. 01. 2014 

Turecko, vysoce postavené organizace – hacknuty RedHack 

Nejnovější cíle RedHack jsou parlament země, turecká dodavatelská asociace, turecké státní 

dráhy (TCDD) a Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP). Hackeři zneužili cross-site scripting 

zranitelnosti na stránkách parlamentu (tbmm.gov.tr), kde odcizili uživatelská jména a 

nešifrovaná hesla Pak porušili stránky TCDD a odcizili několik souborů ze systémů organizace. 

RedHack tvrdí, že se jim podařilo proniknout do e-mailového systému ústředí AKP Izmir. 

E-maily údajně představují údaje o korupci a byly zveřejněny online. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Turkish-Contractors-Association-and-State-Railways-

415876.shtml 

 

 

11. 01. 2014 

Neiman Marcus, americký obchodní dům – zcizeny údaje z karet 1,1 milionu 

zákazníků 

US luxusní prodejce Neiman Marcus potvrzuje, že údaje z kreditních a debetních platebních 

karet 1,1 milionu zákazníků byly zcizeny pomocí malwaru v platebním systému POS (point of 

sale terminal). Kolem 2400 z napadených karet byly následně zneužity k podvodným 

nákupům. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2014/01/24/neiman_marcus_breach_update/ 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/neiman-marcus-confirms-security-breach.html 

 

 

13. 01. 2014 

NORCOM, Bellevue, Washington – ze serveru zcizeny záznamy tísňového volání  

The North East King County Regional Public Safety Communication Agency (NORCOM) 

oznámila, že byl narušen systém jejich serveru a bylo zcizeno 6 000 lékařských záznamů 

z tísňového volání. Další zcizená data obsahují jména, adresy, data narození, povahu tísňového 

volání a počáteční zdravotní stav. Soubory také obsahovaly osobní údaje 231 profesionálních a 

dobrovolných hasičů, kteří pracují nebo pracovaly pro tři agentury. Tato data mohou 

zahrnovat: informace o řidičských průkazech, datum narození, číslo sociálního zabezpečení, 

nouzový kontakt a omezené lékařské informace. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/wa-fire-department-medical-response-records-and-personnel-information-

hacked/ 

 

http://news.softpedia.com/news/Peru-s-Ministry-of-Interior-Admits-Being-Hacked-by-LulzSec-Peru-415640.shtml
http://news.softpedia.com/news/Peru-s-Ministry-of-Interior-Admits-Being-Hacked-by-LulzSec-Peru-415640.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Turkish-Contractors-Association-and-State-Railways-415876.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Turkish-Contractors-Association-and-State-Railways-415876.shtml
http://www.theregister.co.uk/2014/01/24/neiman_marcus_breach_update/
http://www.ehackingnews.com/2014/01/neiman-marcus-confirms-security-breach.html
http://www.databreaches.net/wa-fire-department-medical-response-records-and-personnel-information-hacked/
http://www.databreaches.net/wa-fire-department-medical-response-records-and-personnel-information-hacked/
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13. 01. 2014 

Microsoft blog, News Twitter a Xbox účty –  hacknuty skupinou SEA 

Hackeři ze skupiny Syrská elektronická armáda se nabourali do několika sociálních účtů 

společnosti Microsoft a dokonce i oficiálního blogu společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Syrian-Hackers-Controlled-Xbox-and-Microsoft-News-Twitter-Accounts-

All-Week-416101.shtml 

 

 

14. 01. 2014 

Americký fond pro UNICEF – hacknut 

Podle dostupných informací k útoku došlo 4. listopadu. Útočníkům se podařilo ze serveru 

odcizit informace typu jmen, telefonních čísel, čísel kreditních karet s kódy CVV a emailové 

adresy. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/u-s-fund-for-unicef-hacked/ 

 

 

14. 01. 2014 

Apple – odcizena databáze firmy skupinami European Cyber Army a 1775 Sec  

Zveřejněných údaje z odcizené databáze obsahovaly hesla, emailové adresy a uživatelská 

jména. Pravost zveřejněných údajů nikdo z firmy Apple zatím nepotvrdil. 

Odkazy: http://appleinsider.com/articles/14/01/14/hacker-group-allegedly-breaches-apple-database-posts-user-

data-to-web 

http://appleinsider.com/articles/14/01/14/hacker-group-allegedly-breaches-apple-database-posts-user-

data-to-web 

 

 

14. 01. 2014 

Google+ Local – odkazy hotelů nahrazeny padělky 

Na webových stránkách služby Google+ Local byly tisíce odkazů na stránky předních hotelů 

nahrazeny falešnými odkazy, které přesměrovaly návštěvníky na rezervační stránky třetích 

stran. 

Odkazy: http://news.cnet.com/8301-1009_3-57617231-83/google-local-hotel-listings-commandeered/ 

 

 

14. 01. 2014 

ZyXEL routery – stovky britských firem obětí DDoS útoku 

K DoS útoku bylo použito SYN flood metody a útok byl zaměřen na uživatele modely 600 a 660 

routerů společnosti ZyXEL. Útočníci podle prvotních zjištění pocházeli z Číny. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2014/01/14/chinese_hackers_cripple_british_firms_internet_connections/ 

 

 

 

http://news.softpedia.com/news/Syrian-Hackers-Controlled-Xbox-and-Microsoft-News-Twitter-Accounts-All-Week-416101.shtml
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http://www.databreaches.net/u-s-fund-for-unicef-hacked/
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14. 01. 2014 

Velká japonská vydavatelská společnost – přesměrovány webové stránky 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Symantec informovali o útoku na webové stránky 

jednoho z největších vydavatelů knih v Japonsku. Škodlivý iframe byl vstříknut do 

internetových stránek a nasměroval návštěvníky na web, který obsahoval malware Gongda. 

Ten je navržen tak, aby kradl informace od japonských uživatelů, kteří využívají on-line služby 

bankovnictví, nakupování, e-mail, hraní her, nebo kreditní karty. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/popular-japanese-publisher-s-website-led-gongda-exploit-kit 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Major-Japanese-Publisher-Hacked-Visitors-Directed-to-

Gongda-Exploit-Kit-416703.shtml 

 

 

15. 01. 2014 

Ankara, Generální ředitelství veřejné dopravy EGO – hacknuty stránky skupinou 
RedHack  

Hackeři zveřejnili screenshoty, které ukazují e-mailové adresy, uživatelská jména a hesla 

zaměstnanců. Unikly také e-mailové oprávnění pracovníků Generálního ředitelství, včetně těch, 

které patří k webovým správcům. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/RedHack-Exposes-Wrongdoings-of-Ankara-Mayor-After-Hacking-

Transport-Department-417104.shtml 

 

 

15. 01. 2014 

Vodafone, Německo – zákazníci obětí phishingových e-mailů 

Phishingové emaily cílící na zákazníky německého mobilního operátora Vodafone obsahují 

podvržené měsíční faktury v hodnotě 500 eur. Přiložené PDF s vyúčtováním je ve skutečnosti 

trojským koněm, kterého se doposud nepodařilo identifikovat.  

Odkazy: http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-

Umlauf.html 

 

 

15. 01. 2014 

Průmyslové společnosti cílem špionážní kampaně – objevila společnost Kaspersky  

Kampaň využívala Java zranitelností. Cílem kampaně jsou ropné a plynárenské společnosti ve 

Spojených státech. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/21253/cyber-crime/icefog-hit-us-energy-companies.html 

 

 

16. 01. 2014 

ilMeteo, italské stránky s předpovědí počasí – hacknuty 

Útočníci změnili řadu legitimních JavaScriptových souborů a přesměrovali návštěvníky stránek 

na kompromitované domény karsons.co.uk, které by mohly sloužit pro distribuci malwaru. 

http://www.symantec.com/connect/blogs/popular-japanese-publisher-s-website-led-gongda-exploit-kit
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Major-Japanese-Publisher-Hacked-Visitors-Directed-to-Gongda-Exploit-Kit-416703.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Major-Japanese-Publisher-Hacked-Visitors-Directed-to-Gongda-Exploit-Kit-416703.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Exposes-Wrongdoings-of-Ankara-Mayor-After-Hacking-Transport-Department-417104.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Exposes-Wrongdoings-of-Ankara-Mayor-After-Hacking-Transport-Department-417104.shtml
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-Umlauf.html
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-Umlauf.html
http://securityaffairs.co/wordpress/21253/cyber-crime/icefog-hit-us-energy-companies.html
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Italian-Weather-Site-ilMeteo-Hacked-417585.shtml 

 

 

19. 01. 2014 

Jižní Korea, Soul – únik dat o 100 milionech účtů 

Unikla data kreditních společností z více než 100 milionů účtů, včetně těch, které spravují 

finance prezidentky a šéfa OSN. Údaje se týkají karet vydaných společnostmi Kookmin Card, 

Lotte Card a NH Nonghyup Card. Podle vyšetřovatelů citlivá data vynesl ven zaměstnanec 

firmy, která kreditním bankám dodávala software. Celkem třikrát se loni naboural do systému 

a zkopíroval si na disk čísla účtů, karet, přehledy plateb i výši příjmů. Data potom prodal. 

Podle všeho zloději nezískali sice hesla ke kreditním kartám, ale pro většinu platebních 

transakcí není PIN potřeba. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/20-million-people-fall-victim-south-korea-data-

leak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Security

Week+RSS+Feed%29 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/259185-velka-datova-loupez-korejci-se-boji-o-sve-penize/ 

 

 

20. 01. 2014 

Linode, hostingová společnost – únik dat 

Dump databáze ze starého serveru zahrnoval několik čísel neplatných kreditních karet, 

uživatelská jména, e-mailové adresy a zašifrovaná hesla. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Linode-Suffers-Another-Data-Breach-Has-Offices-Swatted-418540.shtml 

 

 

21. 01. 2014 

Apple – registrovaní uživatelé obětí phishingového útoku 

Uživatelé Apple účtů jsou opět terčem legitimně vypadajících phishingových e-mailů, které se 

snaží získat jejich pověření k účtům, osobní a finanční informace. Falešný e-mail je vybaven 

logem Apple a má odpovídající barevné schéma. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=16233&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm

_campaign=Feed:%20HelpNetSecurity%20%28Help%20Net%20Security%29 

 

 

21. 01. 2014 

Německo – zcizeny přístupové údaje k 16 miliónům e-mailových účtů.  

Hackeři se k přístupovým údajům dostali pomocí speciálního softwaru. Krádež oznámil 

Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI), podle něhož na odcizení takto 

velkého množství e-mailových adres a hesel narazili vyšetřovatelé při analýze sítí užívaných 

kyberzločinci. Zloději mohou tato hesla zneužít například v internetových obchodech. Více než 

polovina postižených jsou němečtí uživatelé. 

Odkazy:  http://www.bbc.co.uk/news/technology-25825784 

http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-
Umlauf.html 

http://news.softpedia.com/news/Italian-Weather-Site-ilMeteo-Hacked-417585.shtml
http://www.securityweek.com/20-million-people-fall-victim-south-korea-data-leak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/20-million-people-fall-victim-south-korea-data-leak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/20-million-people-fall-victim-south-korea-data-leak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/259185-velka-datova-loupez-korejci-se-boji-o-sve-penize/
http://news.softpedia.com/news/Linode-Suffers-Another-Data-Breach-Has-Offices-Swatted-418540.shtml
http://www.netsecurity.org/secworld.php?id=16233&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20HelpNetSecurity%20%28Help%20Net%20Security%29
http://www.netsecurity.org/secworld.php?id=16233&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20HelpNetSecurity%20%28Help%20Net%20Security%29
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25825784
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-Umlauf.html
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article123884043/Falsche-Rechnungen-von-Vodafone-im-Umlauf.html
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22. 01. 2014 

Perl, oficiální blog  – hacknutý a odcizeny údaje 3 000 uživatelů  

Skupina hackerů Islamic Cyber Resistance narušila stránky blogu programovacího jazyka Perl a 

odcizila údaje o 3 000 uživatelích. 

Odkazy: http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/perl-official-blog-hacked-defaced-3000-users-info-leaked.html 

 

 

22. 01. 2014 

Target, známá severoamerická maloobchodní společnost – hackeři napadli POS 

terminály 

Hacking terminálů POS (Point-of-Sale) a únik osobních údajů se dotýká obrovského množství 

110 miliónů zákazníků. Hackeři odcizili údaje o údaje o platebních kartách, e-mailové ID, 

adresy a telefonní čísla. 

Odkazy: http://spamnews.com/The-News/Latest/Hackers-Compromise-Card-Data-of-Innumerable-Target-

Customers-with-Malware-Infecting-POS-2014012216953/ 

 

 

22. 01. 2014 

Perl Blog – hacknutý Islamic Cyber Resistance   

Stránky blogu nebyly jen pozměněny, ale unikly i údaje (uživatelská jména, e-mailové adresy, 

hesla k účtům, a další údaje) cca 3 000 uživatelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Perl-Blog-Hacked-by-Islamic-Group-419592.shtml 

 

 

22. 01. 2014 

US Department of Homeland Security (DHS) – odcizeny dokumenty z internetových 

portálů 

The US Department of Homeland Security (DHS) byly odcizeno 520 interních dokumentů. 

Dotčeno je 114 firem, které se ucházely o kontrakty s DHS v odvětví Věda a technika 

v loňském roce. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bank-Account-Information-Compromised-in-DHS-Portal-Security-Breach-

419552.shtml 

 

 

23. 01. 2014 

MINT UK, služba sledování platebních transakcí – uživatelé obětí phishingového 

útoku 

E-maily s názvem "Mint.co.uk - - Minimum payment due" byly zaslány uživatelům. Oznámení 

nemají nic společného se službu Royal Bank of Scotland (RBS), ale přesměrují oběti na 

podvodné stránky, které vyžadují zadání jejich přihlašovacích údajů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Phishing-Alert-Mint-co-uk-Minimum-Payment-Due-419933.shtml 

 

http://hackersnewsbulletin.com/2014/01/perl-official-blog-hacked-defaced-3000-users-info-leaked.html
http://spamnews.com/The-News/Latest/Hackers-Compromise-Card-Data-of-Innumerable-Target-Customers-with-Malware-Infecting-POS-2014012216953/
http://spamnews.com/The-News/Latest/Hackers-Compromise-Card-Data-of-Innumerable-Target-Customers-with-Malware-Infecting-POS-2014012216953/
http://news.softpedia.com/news/Perl-Blog-Hacked-by-Islamic-Group-419592.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bank-Account-Information-Compromised-in-DHS-Portal-Security-Breach-419552.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bank-Account-Information-Compromised-in-DHS-Portal-Security-Breach-419552.shtml
http://news.softpedia.com/news/Phishing-Alert-Mint-co-uk-Minimum-Payment-Due-419933.shtml
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23. 01. 2014 

Brazílie – hacknuty vládní stránky města Franca v São Paulo 

Hacknuté stránky přesměrovávaly uživatele na škodlivé webové stránky. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/01/brazil-government-website-hacked.html 

 

 

26. 01. 2014 

Microsoft – hacknuty účty zaměstnanců 

Účty byly napadeny pomocí phishingové kampaně hackery ze skupiny Syrská elektronická 

armáda. Byly odcizeny dokumenty související s dotazy v trestním řízení. 

Odkazy: http://www.cio.com/article/747145/Microsoft_Says_Law_Enforcement_Documents_Likely_Stolen_By_Ha

ckers?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/fe

ed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29 

 

 

27. 01. 2014 

Izraelské ministerstvo obrany – napadeny počítače 

Do několika společností v Izraeli, včetně bezpečnostních organizací a izraelské civilní správy, 

byly odeslány maily se škodlivou přílohou. Kdo ji otevřel, byl napaden virem, trojským koněm 

Xtreme RAT, který umožnil útočníkům ovládat napadené počítače. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/israeli-defense-computer-hit-cyber-attack-data-

expert?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Securi

tyWeek+RSS+Feed%29 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/hackers-used-xtreme-rat-malware-to-gain.html 

 

 

27. 01. 2014 

Hasbro, americká společnost – hacknuty webové stránky 

Oficiální internetové stránky amerického výrobce hraček a stolních her společnosti Hasbro 

(Hasbro.com) byly napaden zločinci a zneužity k distribuci malwaru do počítačů návštěvníků. 

Odkazy: http://www.dataprotectioncenter.com/security/hasbros-website-hacked-abused-for-malware-

distribution/ 

 

 

27. 01. 2014 

CNN – zaměstnanci obětí phishingového útoku 

Hackeři ze Syrské elektronické armády (SEA) posílali ve více vlnách phishingové zprávy 

zaměstnancům CNN, které byly dobře zpracované, a zdálo se, že pochází ze CNN e-mailových 

adres. Zaměstnanci CNN, kteří jim uvěřili, poslali svá hesla na falešné přihlašovací stránky 

uvedené ve zprávě. To umožnilo SEA získat přístup k účtům uživatelů HootSuite, který jim 

umožnil přístup k účtům sociálních médií CNN. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/report-phishing-attacks-enabled-sea-to-c/240165675 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/brazil-government-website-hacked.html
http://www.cio.com/article/747145/Microsoft_Says_Law_Enforcement_Documents_Likely_Stolen_By_Hackers?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://www.cio.com/article/747145/Microsoft_Says_Law_Enforcement_Documents_Likely_Stolen_By_Hackers?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://www.cio.com/article/747145/Microsoft_Says_Law_Enforcement_Documents_Likely_Stolen_By_Hackers?source=rss_security&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20cio/feed/drilldowntopic/3089%20%28CIO.com%20-%20Security%29
http://www.securityweek.com/israeli-defense-computer-hit-cyber-attack-data-expert?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/israeli-defense-computer-hit-cyber-attack-data-expert?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/israeli-defense-computer-hit-cyber-attack-data-expert?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.ehackingnews.com/2014/01/hackers-used-xtreme-rat-malware-to-gain.html
http://www.dataprotectioncenter.com/security/hasbros-website-hacked-abused-for-malware-distribution/
http://www.dataprotectioncenter.com/security/hasbros-website-hacked-abused-for-malware-distribution/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/report-phishing-attacks-enabled-sea-to-c/240165675
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30. 01. 2014 

Rumunské platební karty – zatčen gang 11 mezinárodních zločinců 

17. ledna 2014 bylo zatčeno celkem 11 jedinců pro podezření z účasti v mezinárodní síti 

podvodníků kopírujících rumunské platební karty. Podezřelí byli zadrženi právě, když se 

chystali jet do Itálie, pravděpodobně provádět další skimmingové útoky. Zákrok provedly 

bezpečnostní orgány ve Francii a Rumunsku s podporou European Cybercrime Center (EC3) 

Europolu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Romanian-Payment-Card-Fraud-Ring-Dismantled-by-Romanian-and-

French-Authorities-422255.shtml 

 

 

 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Romanian-Payment-Card-Fraud-Ring-Dismantled-by-Romanian-and-French-Authorities-422255.shtml
http://news.softpedia.com/news/Romanian-Payment-Card-Fraud-Ring-Dismantled-by-Romanian-and-French-Authorities-422255.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Ubuntu One – šest oficiálních domén 

Indonéský hacker SultanHaikal z Gantengers Crew. 

http://hackread.com/6-ubuntu-websites-hacked-by-indonesian-hackers/ 

 

720 webových stránek 

Skupina AnonSec 

http://hackread.com/720-websites-hacked-and-defaced-by-anonsec/ 

 

WHMCS 

b0x ze skupiny MadLeets 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/whmcs-documentation-website-hacked-by.html 

 

BCCI.TV, oficiální webové stránky  

Bangladeshi Hackers 

http://thehackernews.com/2014/01/bangladeshi-hackers-defaced-

bcci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20

Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29# 

 

Turecké státní dráhy a Asociace dodavatelů 

Hackerská skupina RedHack 

http://www.ehackingnews.com/2014/01/turkish-state-railways-and-contractors.html 

 

Gruzínský parlament 

http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=471862 

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Hackerská skupina Anonymous 

http://news.softpedia.com/news/MIT-Subdomain-Hacked-by-Anonymous-One-Year-After-Aaron-Swartz-Committed-

Suicide-415863.shtml 

 

leaks.sea.sy – Syrská Elektronická Armáda 

skupina tureckých hackerů @Turkguvenligi 

http://hackread.com/syrian-electronic-armys-website-hacked-by-turkish-hackers/ 

 

Arcidieze  Granada 

Hackerská skupina Anonymous 

http://www.redeszone.net/2014/01/15/anonymous-hackea-la-web-del-arzobispado-de-granada/ 

 

forums.opensuse.org – openSUSE fórum 

pákistánský hacker h4x0r 

http://www.secnews.gr/archives/72336?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20sec

newsgr%20%28SecNews%20-%20IT%20Security%20News%29 

 

AVG – 19 domén  

hackeři z Indonésie a Pákistánu 

http://hackread.com/avg-antivirus-19-domains-hacked-by-indo-pak-hackers/ 

 

http://hackread.com/6-ubuntu-websites-hacked-by-indonesian-hackers/
http://hackread.com/720-websites-hacked-and-defaced-by-anonsec/
http://www.ehackingnews.com/2014/01/whmcs-documentation-website-hacked-by.html
http://thehackernews.com/2014/01/bangladeshi-hackers-defaced-bcci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://thehackernews.com/2014/01/bangladeshi-hackers-defaced-bcci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://thehackernews.com/2014/01/bangladeshi-hackers-defaced-bcci.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://www.ehackingnews.com/2014/01/turkish-state-railways-and-contractors.html
http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=471862
http://news.softpedia.com/news/MIT-Subdomain-Hacked-by-Anonymous-One-Year-After-Aaron-Swartz-Committed-Suicide-415863.shtml
http://news.softpedia.com/news/MIT-Subdomain-Hacked-by-Anonymous-One-Year-After-Aaron-Swartz-Committed-Suicide-415863.shtml
http://hackread.com/syrian-electronic-armys-website-hacked-by-turkish-hackers/
http://www.redeszone.net/2014/01/15/anonymous-hackea-la-web-del-arzobispado-de-granada/
http://www.secnews.gr/archives/72336?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20secnewsgr%20%28SecNews%20-%20IT%20Security%20News%29
http://www.secnews.gr/archives/72336?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20secnewsgr%20%28SecNews%20-%20IT%20Security%20News%29
http://hackread.com/avg-antivirus-19-domains-hacked-by-indo-pak-hackers/
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grk.com.kh and gendarmerieroyale-fark.com – Kambodžské královská policie 

Team Khmer-Shadow 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Cambodia-s-Royal-Gendarmerie-Hacked-and-Defaced-419503.shtml 

 

stránky indických osobností Poonam Pandey, Raghav Mathur a Daler Mehndi 

Haxor 99 ze skupiny MadLeets 

http://news.softpedia.com/news/Websites-of-Indian-Celebrities-Targeted-by-Pakistani-Hackers-420876.shtml 

 

Arménské vládní stránky a dalších 64 arménských webových stránek 

hackeři z Ázerbájdžánu ze skupiny zvané Anti-Armenia Team 

http://news.softpedia.com/news/Armenian-Government-Websites-Hacked-and-Defaced-by-Azerbaijani-Group-
420010.shtml 

 

finance.police.go.th – internetové stránky Thajské policie 

hacker Striker Rude z Maximizers Team 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Thailand-Police-Hacked-and-Defaced-421415.shtml 

 

er.indianrailways.gov.in/cris/edrm_site/notice/index.html – indické dráhy 

členové pákistánské Haxors Crew 

http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Hackers-Upload-Defacement-Page-to-Website-of-Indian-Railways-
421261.shtml 

 

policeaffairs.gov.ng – stránky Nigérijského ministerstva pro policejní záležitosti 

hackers z Nigerian Cyber Army 

http://technhackpk.com/2014/01/27/nigerian-police-hacked/ 

 

angrybirds.com – Rovio, oficiální stránky Angry Birds  

neuvedeno 

http://news.softpedia.com/news/Rovio-Confirms-Hackers-Defaced-Angry-Birds-Website-No-User-Data-Compromised-
421857.shtml 

 

přes 2 000 indických internetových stránek 

Madleets, Maximizers, a KashmirCyberArmy 

http://news.softpedia.com/news/Indian-Hacktivists-Deface-Pakistani-Websites-in-Response-to-Republic-Day-Attacks-
421806.shtml 

 

Indické velvyslanectví v Kataru 

3xp1r3 ze skupiny Cyber Army 

http://hackread.com/bangladeshi-hackers-hacks-indian-embassy-qatar/ 

 

stránky pákistánského hackerského týmu Madleets 

ZCompany Hacking Crew (ZHC)  

http://www.ehackingnews.com/2014/01/team-madleets-wesbite-hacked-by.html 

 

monsantokorea.com – Monsanto Korea 

Anonymous 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Monsanto-Korea-Hacked-and-Defaced-by-Anonymous-418898.shtml 

 

24 mexických vládních webových stránek 

Anonymous 

http://news.softpedia.com/news/24-Mexican-Government-Websites-Hacked-by-Anonymous-413789.shtml 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Cambodia-s-Royal-Gendarmerie-Hacked-and-Defaced-419503.shtml
http://news.softpedia.com/news/Websites-of-Indian-Celebrities-Targeted-by-Pakistani-Hackers-420876.shtml
http://news.softpedia.com/news/Armenian-Government-Websites-Hacked-and-Defaced-by-Azerbaijani-Group-420010.shtml
http://news.softpedia.com/news/Armenian-Government-Websites-Hacked-and-Defaced-by-Azerbaijani-Group-420010.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Thailand-Police-Hacked-and-Defaced-421415.shtml
http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Hackers-Upload-Defacement-Page-to-Website-of-Indian-Railways-421261.shtml
http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Hackers-Upload-Defacement-Page-to-Website-of-Indian-Railways-421261.shtml
http://technhackpk.com/2014/01/27/nigerian-police-hacked/
http://news.softpedia.com/news/Rovio-Confirms-Hackers-Defaced-Angry-Birds-Website-No-User-Data-Compromised-421857.shtml
http://news.softpedia.com/news/Rovio-Confirms-Hackers-Defaced-Angry-Birds-Website-No-User-Data-Compromised-421857.shtml
http://news.softpedia.com/news/Indian-Hacktivists-Deface-Pakistani-Websites-in-Response-to-Republic-Day-Attacks-421806.shtml
http://news.softpedia.com/news/Indian-Hacktivists-Deface-Pakistani-Websites-in-Response-to-Republic-Day-Attacks-421806.shtml
http://hackread.com/bangladeshi-hackers-hacks-indian-embassy-qatar/
http://www.ehackingnews.com/2014/01/team-madleets-wesbite-hacked-by.html
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Monsanto-Korea-Hacked-and-Defaced-by-Anonymous-418898.shtml
http://news.softpedia.com/news/24-Mexican-Government-Websites-Hacked-by-Anonymous-413789.shtml
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Google, Yahoo, Amazon a Twitter domény v Tádžikistánu 

Mr.XHat 

http://thehackernews.com/2014/01/Tajikistan-Google-Twitter-hacked-Domain-Registrar.html 

 

Website of Mexican Secretariat of Public Security 

Team Hack Argentino 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Mexican-Secretariat-of-Public-Security-Hacked-by-Argentinian-Group-
416208.shtml 

 

3 500 domain names Montenegro (.me) 

TeaM MaDLeeTs 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Hijack-3-500-Domains-After-Breaching-Systems-of-Montenegro-Registrar-
416194.shtml 

 

Argentina, vládní webové stránky 

syrský hacker známý jako Dr.Sha6h 

http://news.softpedia.com/news/Argentina-s-National-Rehabilitation-Service-and-Other-Government-Sites-Hacked-
415584.shtml 

 

ccifier.gov.al a qarkufier.gov.al – albánské vládní stránky 

indonéský hacker simpleS 

http://news.softpedia.com/news/Two-Albanian-Government-Websites-Defaced-by-Indonesian-Hacker-415474.shtml 

 

16 saúdskoarabských vládních internetových stránek 

Syrian Electronic Army 

http://news.softpedia.com/news/16-Saudi-Arabian-Government-Websites-Hacked-by-Syrian-Electronic-Army-
417751.shtml 

 

informatics.gov.sa - Saudi Arabian Government’s Informatics Magazine 

syrský hacker Dr.Sha6h 

http://news.softpedia.com/news/Saudi-Arabian-Government-s-Informatics-Magazine-Hacked-by-Syrian-Hacktivist-
417491.shtml 

 

tcmb.gov.tr – turecká centrální banka 

RedHack 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Turkey-s-Central-Bank-Disrupted-by-RedHack-417821.shtml 

 

8 vládních webových stránek Nepálu 

syrský hacker Dr.SHA6H 

http://news.softpedia.com/news/Syrian-Hacker-Defaces-8-Government-Sites-from-Nepal-412793.shtml 

 

nationalist.org - nacionalistické hnutí se sídlem v Mississippi 

Anonymous 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-The-Nationalist-Movement-Hacked-by-Anonymous-413213.shtml 

 

undp.org.ec –Rozvojový program Organizace spojených národů v Ekvádoru 

turečtí hackeři ze skupiny Ayyildiz Tim 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-United-Nations-Development-Program-in-Ecuador-Hacked-and-
Defaced-413394.shtml 
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