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ČR 

3. 7. 2015 

Penny Market – podvodná zpráva 

Pod záminkou exkluzivních dárků se snaží podvodníci z uživatelů internetu vylákat jejich telefonní číslo. 

Pokud jej důvěřivci skutečně do formuláře zadají, dávají tím nevědomky souhlas k zasílání drahých 

placených zpráv. Aby měli lidé šanci některý z dárků získat, musí však nabídku šířit prostřednictvím sociální 

sítě Facebook, čímž se okruh podvedených rozšiřuje. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/374109-jednoduchym-trikem-pripravi-lidi-o-

penize.html 

 

 

7. 7. 2015 

Hacking Team – masivní únik dat 

Italská společnost Hacking Team byla úspěšně napadena a z její sítě uniklo na 400 GB citlivých dat včetně 

hesel, e-mailové komunikace, faktur, software a kódů zneužívajících bezpečnostních chyb. Unikly tak 

informace o státech a jejich institucích, které si služby této společnosti objednaly. Jedním z klientů 

společnosti byla i Česká republika. 

Odkazy: http://www.root.cz/clanky/hacking-team-hacked-prodaval-spyware-mnoha-statum-vcetne-ceska/ 

 

 

6. a 20. 7. 2015 

GE Money – phishingové zprávy 

Podvodníci se v měsíci červenci zaměřili na klienty GE Money hned ve dvou vlnách. Odkazy v podvodných 

e-mailech směřovaly na cizí domény, které nepatřily bance. Na nich se nacházel kód, který neopatrného 

uživatele přesměroval na falešné stránky. Postupně byly vyžadovány přístupové údaje, certifikát a heslo. 

Nakonec bylo zobrazeno poděkování a návštěvník byl přesměrován na pravé stránky GE Money. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/ge-money-poplach-20150706/ 

 http://www.hoax.cz/phishing/ge-money---obnova-certifikatu-20150720/ 

 

 

14. a 15. 7. 2015 

UniCredit Bank – phishingové zprávy 

Na české uživatele internetu cílily také dvě vlny phishingových zpráv, které měly za cíl získat z důvěřivých 

klientů UniCredit Bank přístupové údaje. Ve zprávách byl uveden odkaz, který návštěvníka přesměroval 

na podvodný web. Zde bylo požadováno vložení přístupových údajů, certifikátu a jeho hesla. Závěrem došlo 

k přesměrování na pravý web. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/unicredit-bank-eltrans2000-aktualizovat-20150714/ 

 http://www.hoax.cz/phishing/unicreditbank---aktualizovat-0084234-20150715/ 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/374109-jednoduchym-trikem-pripravi-lidi-o-penize.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/374109-jednoduchym-trikem-pripravi-lidi-o-penize.html
http://www.root.cz/clanky/hacking-team-hacked-prodaval-spyware-mnoha-statum-vcetne-ceska/
http://www.hoax.cz/phishing/ge-money-poplach-20150706/
http://www.hoax.cz/phishing/ge-money---obnova-certifikatu-20150720/
http://www.hoax.cz/phishing/unicredit-bank-eltrans2000-aktualizovat-20150714/
http://www.hoax.cz/phishing/unicreditbank---aktualizovat-0084234-20150715/
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14. 7. 2015 

Komerční banka – phishingová zpráva 

Také na klienty Komerční banky cílila podvodná zpráva, která se šířila v polovině července. Text v e-mailu 

i průběh komunikace s důvěřivým adresátem byl téměř totožný s druhou vlnou phishingových zpráv 

zaměřených na klienty UniCredit Bank, kde se podvodníci snažili vylákat přístupové údaje, certifikáty 

a hesla. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/kb---aktualizovat-00xxxxx/ 

 

 

29. 7. 2015 

Raiffeisen Bank – phishingová zpráva 

Internetovým podvodníkům se nevyhnuli ani zákazníci Raiffeisen Bank. Odkaz ve zprávě směřoval na cizí 

doménu, která nepatřila bance. Tam se nacházel kód, který neopatrného uživatele přesměroval na další cizí 

server, kde se nacházely falešné stránky. Zde byly od uživatele požadovány přihlašovací údaje a vzápětí byl 

návštěvník přesměrován k přihlášení na pravých stránkách banky. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/kb---aktualizovat-00xxxxx/ 

 

 

  

http://www.hoax.cz/phishing/kb---aktualizovat-00xxxxx/
http://www.hoax.cz/phishing/kb---aktualizovat-00xxxxx/
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Svět 

1. 7. 2015 

The Trump Hotel Collection – napaden POS malwarem 

Řetězec luxusních hotelových nemovitostí napojený na průmyslníka a nyní i republikánského 

prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, byl napaden Point-of-Sale (PoS) malwarem. Díky němu 

docházelo k úniku dat o platebních karetách hotelových hostů. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/07/banks-card-breach-at-trump-hotel-properties/ 

 

 

1. 7. 2015 

Vehicle Donating Processing Center – cílem hackerského útoku 

Společnost, která zprostředkovává darování automobilů pro charitativní organizace, oznámila dárcům, že 

jejich osobní údaje byly kompromitovány v průběhu hackerského útoku na její databáze. Ohroženy tak byly 

jejich jména, adresy, čísla řidičských průkazů a sociálního zabezpečení. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/charitable-car-donors-learn-their-personal-information-was-

hacked/ 

 

 

1. 7. 2015 

Právní spisy a žaloby zaměstnanců – cílem hackerského útoku 

Vyšetřování odhalilo, že několik velkých amerických pojišťovacích společností, které se zaměřují na pojištění 

zaměstnanců, nelegálně proniklo do tisíců důvěrných právních spisů a žalob různých právních firem, aby 

ušetřili za následné soudní rozsudky a vyrovnání. 

Odkazy: http://www.courthousenews.com/2015/07/01/major-workers-comp-insurers-hacked-legal-files-

class-claims.htm 

 

 

2. 7. 2015 

Multimediální server Plex – cílem vydírání 

Hacker, který si říká „Savaka“, napadl známý multimediální server Plex, který hostuje diskusní fórum a blog. 

Útočník žádal od společnosti Plex výkupné 9,5 BTC, aby zabránila úniku uživatelských dat. 

Odkazy: http://lifehacker.com/plex-hacked-change-your-password-now-1715355825 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/07/banks-card-breach-at-trump-hotel-properties/
http://www.databreaches.net/charitable-car-donors-learn-their-personal-information-was-hacked/
http://www.databreaches.net/charitable-car-donors-learn-their-personal-information-was-hacked/
http://www.courthousenews.com/2015/07/01/major-workers-comp-insurers-hacked-legal-files-class-claims.htm
http://www.courthousenews.com/2015/07/01/major-workers-comp-insurers-hacked-legal-files-class-claims.htm
http://lifehacker.com/plex-hacked-change-your-password-now-1715355825
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2. 7. 2015 

Několik ázerbájdžánských webů – cílem hackerského útoku 

Arménští hackeři ze skupiny „Monte Melkonian Cyber Army“ se nabourali do databází ázerbájdžánských 

on-line obchodů a dalších webových stránek, odkud ukradli vysoce důvěrné osobní údaje 

5650 ázerbájdžánských občanů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/armenian-azerbaijani-cyberwar/ 

 

 

2. 7. 2015 

Kanadské vládní servery – cílem hackerského útoku 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ provedla v rámci operace #OpBillC51 masivní kybernetický útok 

na kanadské vládní servery a pronikla tak do institucí Québec Parental Insurance Plan Centre, Ministerstva 

práce, zaměstnanosti a sociální solidarity (MTESS) a na webové stránky The National Review Commission. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-breaches-canadian-government-servers/ 

 

 

3. 7. 2015 

Společnost Bharat Sanchar Nigam Limited – cílem hackerského útoku 

V rámci operace #OpIndia provedla hacktivistická skupina „AnonOpsIndia“ hackerský útok na indickou 

telekomunikační společnost BSNL. Skupina oznámila, že se jí podařilo stáhnout celou databázi, která 

obsahuje citlivá data 30 milionů uživatelů. 

Odkazy: http://betanews.com/2015/07/04/bsnl-india-hacked-anonymous/ 

 

 

5. 7. 2015 

Hacking Team – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Italská společnost Hacking Team, neslavně známá svým softwarem pro sledování, se sama stala cílem útoku 

hackera, který si říká „Phineas Fisher“. Tomu se z databází společnosti podařilo odcizit a následně 

publikovat přibližně 400 GB dat. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/2943968/data-breach/hacking-team-hacked-attackers-claim-

400gb-in-dumped-data.html 

 

 

5. 7. 2015 

Hazardní web Primedice – odcizení finančních prostředků 

On-line herní a hazardní společnost Primedice přišla o 1 milion dolarů v bitcoinech, když útočník, který 

si říká „Hufflepuff“, zneužil chybu v jejím systému generování náhodných čísel. 

Odkazy: https://www.hackread.com/gambling-site-hacked-bitcoin-stolen/  

https://www.hackread.com/armenian-azerbaijani-cyberwar/
https://www.hackread.com/anonymous-breaches-canadian-government-servers/
http://betanews.com/2015/07/04/bsnl-india-hacked-anonymous/
http://www.csoonline.com/article/2943968/data-breach/hacking-team-hacked-attackers-claim-400gb-in-dumped-data.html
http://www.csoonline.com/article/2943968/data-breach/hacking-team-hacked-attackers-claim-400gb-in-dumped-data.html
https://www.hackread.com/gambling-site-hacked-bitcoin-stolen/
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7. 7. 2015 

Zastupitelstvo města Edinburgh – cílem kybernetického útoku 

Z databáze zastupitelstva skotského města Edinburgh bylo v průběhu kybernetického útoku odcizeno více 

než 13 tisíc e-mailových adres. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-33425853 

 

 

8. 7. 2015 

Butterfly – hackerská skupina je zpět 

Několik bezpečnostních firem potvrdilo, že skupina, která stála za sérií sofistikovaných hackerských útoků 

na společnosti Apple, Facebook, Microsoft a Twitter před dvěma lety, je zpět a ve větší síle. Skupina známá 

jako „Butterfly“, „Morpho“, „Wild Neutron“ nebo „Jripbot“, cílila nejméně na 40 společností z různých 

oborů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/the-group-that-attacked-apple-twitter-and-facebook-is-still-going/ 

 

 

8. 7. 2015 

Síť hotelů Evans – napadena POS malwarem 

Zástupci kalifornské sítě hotelů Evans oznámili, že jejich platební terminály byly infikovány Point-of-Sale 

(PoS) malwarem. Z tohoto důvodu mohly být údaje z platebních karet jejich klientů kompromitovány. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/evans-hotels-announces-payment-card-incident-involving-

malware/article/425744/ 

 

 

9. 7. 2015 

Protiletadlové střely Patriot – narušení bezpečnosti 

Média informovala o tom, že protiletadlové střely Patriot patřící německé armádě, které jsou lokalizovány 

v Turecku u hranic se Sýrií, byly dočasně pod kontrolou neznámých hackerů. 

Odkazy: http://www.thelocal.de/20150707/german-missiles-taken-over-by-hackers 

 

 

10. 7. 2015 

Walmart Canada – narušení bezpečnosti a možný únik dat 

Společnost Walmart Canada vyšetřuje potenciální únik dat z kreditních karet zákazníků poté, co byla 

kompromitována jedna webová služba společnosti, která byla provozovaná třetí stranou. 

Odkazy: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/walmart-looks-into-possible-credit-card-

data-breach/article25422632/ 

  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-33425853
http://www.zdnet.com/article/the-group-that-attacked-apple-twitter-and-facebook-is-still-going/
http://www.scmagazine.com/evans-hotels-announces-payment-card-incident-involving-malware/article/425744/
http://www.scmagazine.com/evans-hotels-announces-payment-card-incident-involving-malware/article/425744/
http://www.thelocal.de/20150707/german-missiles-taken-over-by-hackers
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/walmart-looks-into-possible-credit-card-data-breach/article25422632/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/walmart-looks-into-possible-credit-card-data-breach/article25422632/
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12. 7. 2015 

Izraelští a američtí aktivisti – cílem hackerského útoku 

Počítačovým hackerům, kteří pravděpodobně pracují pro syrský režim a Hizballáh, se podařilo proniknout 

do počítačů izraelských a amerických aktivistů spolupracujících se syrskou opozicí. Hackeři následně 

zveřejnili citlivé kontakty mezi zmíněnými stranami. 

Odkazy: http://www.timesofisrael.com/computer-hack-reveals-identity-of-syrians-in-contact-with-israel/ 

 

 

12. 7. 2015 

Vancouver Island – únik dat 

Neznámí hackeři, kteří jsou spojováni s hacktivistickým hnutím „Anonymous“, zveřejnili v reakci 

na suspendování důstojníka ochrany přírody jeho e-mailovou korespondenci. Ten v e-mailech obhajuje své 

rozhodnutí nezabít dvě mláďata medvěda černého, kvůli kterému byl postaven mimo službu. 

Odkazy: http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/anonymous-hackers-release-emails-ordering-

bear-cubs-be-killed-1.3147003 

 

 

12. 7. 2015 

Vysílání rádia WXXR 97.3 – pozměněno hackery 

Na 30 minut bylo pozměněno vysílání radiové stanice WXXR 97.3 v Terre Haute v Indianě. To, místo 

obvyklého programu, vysílalo vzkaz od hnutí „Anonymous“. 

Odkazy: http://wivb.com/2015/07/13/indiana-radio-station-hacked-by-anonymous/ 

 

 

13. 7. 2015 

Uživatelé CareerBuilder.com – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci společnosti Proofpoint objevili malwarovou kampaň, která kombinuje phishing 

a sociální inženýrství v e-mailové komunikaci. Útočníci si prohlíželi otevřené nabídky pozic uvedených 

na CareerBuilder.com, a v odpovědích na ně připojovali životopisy a dokumenty ve formátu Microsoft 

Word, které však infikovali malwarem. 

Odkazy: https://www.proofpoint.com/threat-insight/post/Foot-in-the-Door 

 

 

13. 7. 2015 

Malajská policie – odcizené účty na sociálních sítích 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“ převzala kontrolu nad účty malajské policie na sociálních sítích 

Facebook a Twitter, kde vzápětí publikovala články a zprávy podporující islamistické hnutí ISIS. 

Odkazy: https://www.hackread.com/isis-hackers-malaysia-police-facebook-twitter-hack/  

http://www.timesofisrael.com/computer-hack-reveals-identity-of-syrians-in-contact-with-israel/
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/anonymous-hackers-release-emails-ordering-bear-cubs-be-killed-1.3147003
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/anonymous-hackers-release-emails-ordering-bear-cubs-be-killed-1.3147003
http://wivb.com/2015/07/13/indiana-radio-station-hacked-by-anonymous/
https://www.proofpoint.com/threat-insight/post/Foot-in-the-Door
https://www.hackread.com/isis-hackers-malaysia-police-facebook-twitter-hack/
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13. 7. 2015 

Miningová služba Cloudmining.io – cílem hackerského útoku 

Hacker, který si říká „Austinsimon86“, nabízí k prodeji celou databázi miningové služby Cloudmining.io 

za pouhý 1 BTC. Databáze služby obsahuje data přibližně 80 tisíc uživatelů. 

Odkazy: https://www.cryptocoinsnews.com/cloudminr-io-hacked-user-database-put-up-for-sale/ 

 

 

13. 7. 2015 

Kancelář pojišťovacích služeb v New Jersey – narušení bezpečnosti 

Zástupci kanceláře pojišťovacích služeb (ISO) v New Jersey upozornili neupřesněný počet svých klientů, že 

došlo k  neautorizovanému přístupu do databáze společnosti. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/insurance-services-office-database-breached-insurance-data-

accessed/ 

 

 

14. 7. 2015 

Epic Games – narušení bezpečnosti 

Světově známá herní vývojářská společnost Epic oznámila uživatelům jejího diskusního fóra 

(forum.epicgames.com), že došlo neautorizovanému přístupu k jejich osobním údajům, které obsahovaly 

jména, hesla, e-mailové adresy a data narození. 

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/epic-games-forum-hacked-change-your-online-passwords-

an-beware-of-phishing-12283.html 

 

 

16. 7. 2015 

Webové stránky ukrajinské UniCredit bank – infikovány malwarem 

Bezpečnostní společnost Cyphort Labs objevila malwarovou infekci na webových stránkách ukrajinské větve 

UniCredit bank (unicredit.ua). Stránky byly kompromitovány pomocí RIG exploit kitu. 

Odkazy: http://www.cyphort.com/unicredit-compromised/ 

 

 

17. 7. 2015 

University of California Health – cílem hackerského útoku 

University of California Health v  Los Angeles se stala terčem hackerského útoku, který mohl způsobit 

kompromitaci údajů více než 4,5 milionů místních obyvatel. Instituce však nemá žádný důkaz, že by byla 

jakákoliv data odcizena. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/ucla-health-hit-by-hack-millions-affected/ 

  

https://www.cryptocoinsnews.com/cloudminr-io-hacked-user-database-put-up-for-sale/
http://www.databreaches.net/insurance-services-office-database-breached-insurance-data-accessed/
http://www.databreaches.net/insurance-services-office-database-breached-insurance-data-accessed/
http://www.hotforsecurity.com/blog/epic-games-forum-hacked-change-your-online-passwords-an-beware-of-phishing-12283.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/epic-games-forum-hacked-change-your-online-passwords-an-beware-of-phishing-12283.html
http://www.cyphort.com/unicredit-compromised/
http://www.zdnet.com/article/ucla-health-hit-by-hack-millions-affected/
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17. 7. 2015 

Služba farmaceutického řetězce CVS – narušení bezpečnosti a možný únik dat 

Americký farmaceutický řetězec CVS přerušil činnost své on-line služby CVSphoto.com a na její webové 

stránky umístil varování, že data z platebních karet jeho zákazníků mohla být kompromitována. Další 

podobné případy narušení bezpečnosti se dotkly společností Sams Club, Walgreens, Rite Aid a Tesco. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/07/cvs-probes-card-breach-at-online-photo-unit/ 

 

 

17. 7. 2015 

Belgická záložna AFC Kredieten – cílem hackerského útoku a vydírání 

Skupina hackerů „Rex Mundi“ odcizila 24 tisíc finančních záznamů z belgické úvěrové společnosti 

AFC Kredieten. Útočníci zároveň společnost vydírají, že pokud nezaplatí neupřesněnou částku, budou 

zveřejňovat veškeré žádosti o půjčky, ke kterým získali přístup. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2015/07/17/hacker_group_claims_theft_of_24000_belgian_loan_a

pplicants_data/ 

 

 

19. 7. 2015 

On-line seznamka Ashley Madison – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Velký objem dat byl odcizen hackerskou skupinou „The Impact Team“ z databází on-line seznamky Ashley 

Madison. Ta se zaměřuje na diskrétní služby pro ženaté, resp. vdané osoby. Únik dat by tak mohl být 

zdrcující pro některé z 37 milionů uživatelů. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/07/ashley-madison-an-dating-website-for-cheaters-gets-

hacked/ 

 

 

22. 7. 2015 

Public Service Labour Relations and Employment Board – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři, kteří se hlásí k hnutí „Anonymous“, pronikli do sítě kanadského tribunálu, který rozhoduje 

spory mezi státními zaměstnanci a federální vládou. Útočníkům se z napadených databází podařilo stáhnout 

3856 záznamů. 

Odkazy: http://www.orangeville.com/news-story/5753454-federal-tribunal-targeted-in-cyberattack/ 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/07/cvs-probes-card-breach-at-online-photo-unit/
http://www.theregister.co.uk/2015/07/17/hacker_group_claims_theft_of_24000_belgian_loan_applicants_data/
http://www.theregister.co.uk/2015/07/17/hacker_group_claims_theft_of_24000_belgian_loan_applicants_data/
http://arstechnica.com/security/2015/07/ashley-madison-an-dating-website-for-cheaters-gets-hacked/
http://arstechnica.com/security/2015/07/ashley-madison-an-dating-website-for-cheaters-gets-hacked/
http://www.orangeville.com/news-story/5753454-federal-tribunal-targeted-in-cyberattack/
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23. 7. 2015 

Americký úřad pro sčítání lidu – cílem hackerského útoku 

Členům hnutí „Anonymous“ se podařilo hacknout americký úřad pro sčítání lidu (United States Census 

Bureau) a publikovat odcizené záznamy, která obsahovaly jména zaměstnanců vlády, jejich pracovní pozici, 

e-mailové adresy, telefonní čísla a hashe hesel, které je sice obtížné, ale přesto možné cracknout. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-hacks-us-census-bureau-over-ttip-agreement-leaking-

employee-details-online-1512244 

 

 

23. 7. 2015 

Bitcoinová směnárna CoinCut – narušení bezpečnosti 

Britská bitcoinová směnárna CoinCut vyšetřuje narušení bezpečnosti svých systémů, které umožnilo 

návštěvníkům přistupovat k citlivým zákaznickým informacím. Ty obsahovaly obrazové kopie pasů, 

občanských průkazů a platebních karet. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/bitcoin-exchange-coincut/ 

 

 

24. 7. 2015 

Antivirová společnost BitDefender – cílem vydírání 

Hacker, který si říká „DetoxRansome“, vydírá antivirovou společnost BitDefender. Tvrdí, že po průniku 

do jejích systémů získal přihlašovací jména a nezašifrovaná hesla. Pokud by firma nezaplatila požadované 

výkupné 15 tisíc dolarů, plánuje útočník všechny údaje zveřejnit. 

Odkazy: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/07/31/bitdefender-hacked/?ss=Security 

 

 

24. 7. 2015 

Zdravotní pojišťovna Healthfirst – narušení bezpečnosti 

Nízkonákladová zdravotní pojišťovna Healthfirst z New Yorku oznámila, že osobní údaje přibližně 

5300 současných a bývalých klientů mohly být v průběhu bezpečnostního incidentu ohroženy. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/data-on-5300-healthfirst-members-caught-up-in-fraud-

scheme/article/429020/ 

 

 

25. 7. 2015 

Univerzita v Queenslandu – cílem hackerského útoku 

Australská univerzita v Queenslandu se stala terčem hackerského útoku skupiny „@NightmareSquad“. 

Útočníci zveřejnili jen 9 přihlašovacích jmen a hesel, které byli schopni odcizit. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/au-university-of-queensland-logins-leaked-by-nightmare-squad/  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-hacks-us-census-bureau-over-ttip-agreement-leaking-employee-details-online-1512244
http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-hacks-us-census-bureau-over-ttip-agreement-leaking-employee-details-online-1512244
http://www.infosecurity-magazine.com/news/bitcoin-exchange-coincut/
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/07/31/bitdefender-hacked/?ss=Security
http://www.scmagazine.com/data-on-5300-healthfirst-members-caught-up-in-fraud-scheme/article/429020/
http://www.scmagazine.com/data-on-5300-healthfirst-members-caught-up-in-fraud-scheme/article/429020/
http://www.databreaches.net/au-university-of-queensland-logins-leaked-by-nightmare-squad/
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25. 7. 2015 

Kanadské vládní systémy – cílem hackerského útoku 

Hackeři z hnutí „Anonymous“ oznámili, že pronikli do zabezpečených počítačů kanadské vlády, kde měli 

přístup k vysoce utajovaným dokumentům. Útok měl být odplatou za střelbu Královské kanadské jízdní 

policie proti protestujícímu aktivistovi v Britské Kolumbii, která měla fatální následky. 

Odkazy: http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-says-it-hacked-canadas-security-secrets-

in-retaliation-for-police-shooting-of-b-c-activist 

 

 

25. 7. 2015 

Marocká ccTLD – DNS hijacking 

Skupina hackerů „The Exploit3rs“ pozměnila některé záznamy v marocké národní doméně ccTLD. Díky tomu 

přesměrovali návštěvníky na podvodné kopie marockých webových stránek Google, Microsoftu a Kaspersky 

Labs. 

Odkazy: https://www.hackread.com/google-microsoft-kaspersky-morocco-hacked/ 

 

 

26. 7. 2015 

Planned Parenthood – únik dat 

Skupina hackerů, která nesouhlasí s aktivitami společnosti Planned Parenthood, zveřejnila databázi z její 

webové stránky, včetně jmen a adres zaměstnanců.  

Odkazy: http://www.dailydot.com/politics/planned-parenthood-hacked-anti-abortion-3301/ 

 

 

29. 7. 2015 

United Airlines – cílem hackerského útoku 

Podle zprávy vydané agenturou Bloomberg, hackeři, kteří v posledních měsících odcizili data o desítkách 

milionů klientů amerických zdravotních pojišťoven a o státních zaměstnancích napadli i velkou leteckou 

společnost United Airlines. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/china-tied-hackers-that-hit-u-s-said-to-

breach-united-airlines 

 

  

http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-says-it-hacked-canadas-security-secrets-in-retaliation-for-police-shooting-of-b-c-activist
http://news.nationalpost.com/news/canada/anonymous-says-it-hacked-canadas-security-secrets-in-retaliation-for-police-shooting-of-b-c-activist
https://www.hackread.com/google-microsoft-kaspersky-morocco-hacked/
http://www.dailydot.com/politics/planned-parenthood-hacked-anti-abortion-3301/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/china-tied-hackers-that-hit-u-s-said-to-breach-united-airlines
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/china-tied-hackers-that-hit-u-s-said-to-breach-united-airlines
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30. 7. 2015 

Ukrajinská vláda – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní společnost ESET zveřejnila informace o malwaru „Win32/Potao“, který byl posledních pět let 

využíván k cíleným útokům proti ukrajinské vládě. Malware byl šířen kompromitovanou ruskou verzí 

softwaru TrueCrypt. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/potao-trojan-served-up-by-russian/ 

 

 

30. 7. 2015 

Služba PagerDuty – narušení bezpečnosti 

Zástupci společnosti PagerDuty, která nabízí agregaci upozornění a další dispečerské služby, zjistili 

neoprávněné vniknutí neznámého útočníka do svých systémů, kde mohl získat přístup k informacím 

o zákaznících. Společnost vzápětí vyzvala všechny klienty ke změně hesla. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/pagerduty-requires-password-change-for-all-customers-following-

breach/article/429865/ 

 

 

30. 7. 2015 

Hammertoss – malwarová kampaň 

Výzkumníci ze společnosti FireEye odhalili nenápadný backdoor malware, který pojmenovali 

„Hammertoss“. Tento škodlivý kód, který nese atributy spojované s ruskou skupinou APT29, využívá 

pro svoji činnost sociální síť Twitter a platformu GitHub. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hammertoss-malware-uses-twitter-and-github-to-disguise-its-

activity-488123.shtml 

 

 

31. 7. 2015 

Univerzita v Connecticutu  – narušení bezpečnosti 

Univerzita v americkém Connecticutu (UCONN) odhalila podrobnosti o kybernetickém průniku hackerů 

do serverů její školy strojírenství. V reakci na incident byly zavedeny kombinace opatření, které mají 

ochránit univerzitu před dalším podobným útokem a pomoci uživatelům, jejichž údaje mohly být 

kompromitovány. 

Odkazy: http://today.uconn.edu/2015/07/uconn-responds-to-data-breach-at-school-of-engineering/ 

 

 

  

http://www.infosecurity-magazine.com/news/potao-trojan-served-up-by-russian/
http://www.scmagazine.com/pagerduty-requires-password-change-for-all-customers-following-breach/article/429865/
http://www.scmagazine.com/pagerduty-requires-password-change-for-all-customers-following-breach/article/429865/
http://news.softpedia.com/news/hammertoss-malware-uses-twitter-and-github-to-disguise-its-activity-488123.shtml
http://news.softpedia.com/news/hammertoss-malware-uses-twitter-and-github-to-disguise-its-activity-488123.shtml
http://today.uconn.edu/2015/07/uconn-responds-to-data-breach-at-school-of-engineering/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Realitní portál Housing.Com  (housing.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.kashmirtimes.com/newsdet.aspx?q=42783 

 

Webové stránky Syrian Observatory for Human Rights  (syriahr.com) 

Hacktivistická skupina „The Cyber Army of the Khilafah“  

https://www.yahoo.com/news/islamic-state-supporters-hack-website-syria-rights-watchdog-

144857500.html 

 

Kontaktní údaje na webu izraelské pizzerie  (contact.pizzahut.co.il) 

Bangladéšská hacktivistická skupina „Cyber-71“ via hacker „DangerPro“  

https://www.hackread.com/pizza-hut-israel-website-hacked/ 

 

Ministerstvo pro euroatlantickou integraci Gruzie  (eu-nato.gov.ge) 

Hacktivistická skupina „Cyber Islamic State“  

https://www.hackread.com/isis-hackers-euro-atlantic-integration-nato-site/ 

 

Webové stránky Argonne’s Laboratory Computing Resource Center  (lcrc.ani.gov) 

Hacktivistická skupina „Cyber Islamic State“  

https://www.hackread.com/pro-isis-hackers-us-dept-of-energy/ 

 

Webové stránky New York City Comptroller Office  (comptroller.nyc.gov) 

Pro-palestinský hacktivista „AlfabetoVirtual“  

https://www.hackread.com/palestinian-hacker-new-york-comptroller-office/ 

 

Webové stránky předvolební kampaně Baracka Obamy  (my.barackobama.com) 

Jemenský hacktivista „Lov3rDns“  

https://www.hackread.com/obama-election-social-network-hacked-yemen-hacker/ 

 

Webové stránky Antrix Corporation Limited  (antrix.gov.in) 

Neznámí útočníci  

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Website-of-Isros-commercial-arm-Antrix-

hacked/articleshow/48041483.cms 

 

Webové stránky pákistánského prezidenta  (presidentofpakistan.gov.pk) 

Bangladéšská hacktivistická skupina „Blacksmith Hacker’s team“ via hacker „D@rk sH@d0W“  

https://www.hackread.com/pakistani-president-website-hacked/ 

 

Řada on-line eskortních služeb  (ohcecilia.com, a další...) 

Hacktivista „@ElSurveillance“  

http://www.databreaches.net/more-escort-related-services-hacked/ 

  

http://www.kashmirtimes.com/newsdet.aspx?q=42783
https://www.yahoo.com/news/islamic-state-supporters-hack-website-syria-rights-watchdog-144857500.html
https://www.yahoo.com/news/islamic-state-supporters-hack-website-syria-rights-watchdog-144857500.html
https://www.hackread.com/pizza-hut-israel-website-hacked/
https://www.hackread.com/isis-hackers-euro-atlantic-integration-nato-site/
https://www.hackread.com/pro-isis-hackers-us-dept-of-energy/
https://www.hackread.com/palestinian-hacker-new-york-comptroller-office/
https://www.hackread.com/obama-election-social-network-hacked-yemen-hacker/
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Website-of-Isros-commercial-arm-Antrix-hacked/articleshow/48041483.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Website-of-Isros-commercial-arm-Antrix-hacked/articleshow/48041483.cms
https://www.hackread.com/pakistani-president-website-hacked/
http://www.databreaches.net/more-escort-related-services-hacked/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 16 / 16 incidenty - červenec 2015 
 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky čtyř on-line kasin v New Jersey  (-) 

Známý, ale nejmenovaný hacker  

http://www.nj.com/news/index.ssf/2015/07/cyberattack_hits_nj_gambling_sites.html 

 

Komunikační platforma Telegram Messaging  (telegram.org) 

Neznámý hacker  

http://www.theregister.co.uk/2015/07/14/telegram_ddos/ 

 

Herní společnost Daybreak Games  (daybreakgames.com) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/07/10/daybreak-games-hit-by-lizard-squad-after-ceo-

threatens-hacker-surprising-absolutely-nobody/ 

 

Síť on-line obchodů Evanto  (market.envato.com) 

Neznámý hacker  

http://inside.envato.com/denial-of-service-attacks-on-envato/ 

 

Webové stránky agregátoru zpráv Voat  (voat.co) 

Neznámý hacker  

http://www.techworm.net/2015/07/ddos-attack-knocks-reddits-alternative-voat-offline.html 

 

Webové stránky Royal Canadian Mounted Police  (dawsoncreek.bc.rcmp.ca) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-targets-canadian-police-rcmps-website/ 

 

Webové stránky magazínu New York  (nymag.com) 

Hacktivistická skupina „VikingDom2016“  

http://qz.com/464609/hackers-say-we-know-one-of-them-females-in-the-cover-after-new-york-

magazines-website-goes-down-in-an-attack/ 

 

Webové stránky o plánovaném rodičovství  (plannedparenthood.org) 

Neznámý hacker  

http://www.scmagazine.com/planned-parenthood-websites-downed-in-ddos-attack/article/429563/ 

 

http://www.nj.com/news/index.ssf/2015/07/cyberattack_hits_nj_gambling_sites.html
http://www.theregister.co.uk/2015/07/14/telegram_ddos/
http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/07/10/daybreak-games-hit-by-lizard-squad-after-ceo-threatens-hacker-surprising-absolutely-nobody/
http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/07/10/daybreak-games-hit-by-lizard-squad-after-ceo-threatens-hacker-surprising-absolutely-nobody/
http://inside.envato.com/denial-of-service-attacks-on-envato/
http://www.techworm.net/2015/07/ddos-attack-knocks-reddits-alternative-voat-offline.html
https://www.hackread.com/anonymous-targets-canadian-police-rcmps-website/
http://qz.com/464609/hackers-say-we-know-one-of-them-females-in-the-cover-after-new-york-magazines-website-goes-down-in-an-attack/
http://qz.com/464609/hackers-say-we-know-one-of-them-females-in-the-cover-after-new-york-magazines-website-goes-down-in-an-attack/
http://www.scmagazine.com/planned-parenthood-websites-downed-in-ddos-attack/article/429563/

