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ČR 

16. 6. 2015 

Webové stránky Letiště Václava Havla – infikovány malwarem 

V uplynulém měsíci odhalili bezpečnostní experti masivní kampaň počítačových pirátů. Mezi napadenými 

internetovými stránkami, které se vyznačovaly velkou návštěvností, se kromě CNN, RTL objevilo i pražské 

Letiště Václava Havla. Útočníkům se podařilo využít zranitelnosti Adobe Flash Playeru, prostřednictvím 

které pak mohli v rámci reklamního systému distribuovat viry do počítačů, jež se na napadené stránky 

připojily. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/372486-pirati-sirili-viry-pomoci-velkych-webu-

napadli-cnn-i-prazske-letiste.html 

 

 

23. 6. 2015 

Komerční banka – phishingová zpráva 

Podvodníci se v měsíci červnu zaměřili i na klienty Komerční banky. Odkaz v těle e-mailu obsahuje adresu, 

která přesměruje uživatele na podvodné stránky. Tam se požaduje vložení certifikátu, hesla a SMS kódu. 

Nakonec dojde k přesměrování na pravý web mojebanka.cz. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/mojebanka-business-certifikat-aktualizace-20150623/ 

 

 

30. 6. 2015 

Raiffeisen Bank – phishingová zpráva 

Na české uživatele internetu cílí další vlna phishingových zpráv, která má za cíl získat z důvěřivých klientů 

Raiffeisen Bank přístupové údaje. Ve zprávě je uveden odkaz, který návštěvníka přesměruje na podvodný 

web. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/zprava-00938234-raiffeisenbank-ekonto-20150630/ 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/372486-pirati-sirili-viry-pomoci-velkych-webu-napadli-cnn-i-prazske-letiste.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/372486-pirati-sirili-viry-pomoci-velkych-webu-napadli-cnn-i-prazske-letiste.html
http://www.hoax.cz/phishing/mojebanka-business-certifikat-aktualizace-20150623/
http://www.hoax.cz/phishing/zprava-00938234-raiffeisenbank-ekonto-20150630/
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Svět 

1. 6. 2015 

Medical Information Engineering – narušení bezpečnosti 

Softwarová společnost Medical Information Engineering oznámila svým zákazníkům, že došlo k 

neautorizovanému přístupu do její počítačové sítě, během kterého mohlo dojít ke kompromitaci dat ze 

zdravotní dokumentace pacientů. 

Odkazy: https://oag.ca.gov/system/files/Medical%20Informatics%20notice%20only6_26_15_0_0.pdf 

 

 

2. 6. 2015 

AeroGrow International, Inc. – infikován malwarem 

Zástupci společnosti AeroGrow International, Inc. oznámili svým zákazníkům, kteří v poslední době 

nakupovali přes e-shop na webových stránkách AeroGarden.com, že jejich údaje z platebních karet mohly 

být kompromitovány. Podle zjištění byly servery společnosti infikovány malwarem. 

Odkazy: http://oag.ca.gov/system/files/Current%20Notice%20-%20Final%20B%20Letter%20Only_0.pdf 

 

 

4. 6. 2015 

Office of Personel Management (OPM) – narušení bezpečnosti a masivní únik dat 

Americká vládní agentura OPM oznámila, že její sítě byly napadeny hackerským útokem, který údajně 

směřoval z Číny. V důsledku tohoto incidentu mohly být kompromitovány osobní záznamy přibližně 

4 milionů současných i bývalých vládních zaměstnanců. Další vyšetřování odhalilo, že během dvou útoků 

na OPM mohly být ohroženy data až 14 milionů osob. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/opm-notifying-4-million-current-and-former-federal-employees-of-

hack/ 

 

 

5. 6. 2015 

Obchod s italským jídlem Eataly – narušení bezpečnosti 

Neznámým hackerům se podařilo ukrást informace o kreditních kartách několika patronů společnosti 

Eataly. Ta hackerský útok potvrdila a vydala upozornění pro své klienty, že data z platebních karet použitých 

v jejich obchodě od ledna do dubna 2015 mohla být kompromitována. 

Odkazy: http://gothamist.com/2015/06/05/eataly_hacker_warning.php 

 

 

  

https://oag.ca.gov/system/files/Medical%20Informatics%20notice%20only6_26_15_0_0.pdf
http://oag.ca.gov/system/files/Current%20Notice%20-%20Final%20B%20Letter%20Only_0.pdf
http://www.databreaches.net/opm-notifying-4-million-current-and-former-federal-employees-of-hack/
http://www.databreaches.net/opm-notifying-4-million-current-and-former-federal-employees-of-hack/
http://gothamist.com/2015/06/05/eataly_hacker_warning.php
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5. 6. 2015 

Nemocnice Saint Francis – narušení bezpečnosti 

Pracovníci nemocnice Saint Francis v Oklahomě odhalili narušení bezpečnosti platebního systému 

v nemocničním dárkovém obchodě. V průběhu kompromitace systému docházelo ke sběru dat z finančních 

transakcí zákazníků. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/ok-saint-francis-hospital-gift-shop-acts-to-block-payment-card-

security-incident/ 

 

 

8. 6. 2015 

Poskytovatel internetových služeb Westnet – narušení bezpečnosti 

Třetí největší australský poskytovatel internetových služeb iiNet uvedl, že vyšetřuje potenciální hack 

databáze své dceřiné společnosti Westnet. Hacker Mufasa, který údajně za útokem stojí, se snažil nabízet 

kompromitovaná hesla, e-mailové adresy a další osobní data k prodeji. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/iinet-investigates-alleged-westnet-data-breach/ 

 

 

10. 6. 2015 

Společnost Kaspersky Lab a další instituce – cílem malwarové kampaně Duqu 2.0 

Antivirová společnost Kasperky Lab objevila závažný hackerský útok na vlastní vnitřní síť. Malwarová 

kampaň Duqu 2.0, která je údajně podporovaná cizím státem, postihla cíle i v dalších západních zemích, 

na Středním východě a v Asii. Na základě dosavadních výsledků vyšetřování byli kampaní postiženi i někteří 

telekomunikační operátoři. 

Odkazy: http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Duqu-is-back 

 

 

10. 6. 2015 

Workforce & Safety Insurance – narušení bezpečnosti 

Podle IT oddělení byly odhaleny neobvyklé aktivity na serveru společnosti Workforce Safety & Insurance, 

při kterých mohly uniknout desetitisíce reportů o incidentech a mzdách zaměstnanců. Společnost 

Workforce Safety & Insurance je jediným poskytovatelem a správcem systému kompenzací zaměstnanců v 

Severní Dakotě. 

Odkazy: https://www.workforcesafety.com/news/news-item/cyber-attack-on-state-server-may-impact-

wsi-information 

 

 

  

http://www.databreaches.net/ok-saint-francis-hospital-gift-shop-acts-to-block-payment-card-security-incident/
http://www.databreaches.net/ok-saint-francis-hospital-gift-shop-acts-to-block-payment-card-security-incident/
http://www.zdnet.com/article/iinet-investigates-alleged-westnet-data-breach/
http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Duqu-is-back
https://www.workforcesafety.com/news/news-item/cyber-attack-on-state-server-may-impact-wsi-information
https://www.workforcesafety.com/news/news-item/cyber-attack-on-state-server-may-impact-wsi-information
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11. 6. 2015 

Uživatelé internetu v Číně – sledováni v rámci nové kampaně 

Odborníci ze společnosti AlienVault objevili novou „watering hole“ kampaň. Pomocí ní může státní aparát 

v Číně monitorovat disidenty a další uživatele, přestože sledovaní využívají pro překonání „Velkého 

čínského firewallu“ VPN či anonymizační sítě TOR. 

Odkazy: https://www.alienvault.com/open-threat-exchange/blog/watering-holes-exploiting-jsonp-

hijacking-to-track-users-in-china 

 

 

11. 6. 2015 

Americká vládní agentura Unicor – narušení bezpečnosti a únik dat 

Neznámý hacker získal přístup k databázi vládní agentury Unicor, známé také pod názvem Federal Prison 

Industries. Během incidentu bylo kompromitováno přibližně 23 tisíc e-mailových adres státních 

zaměstnanců. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/tag/unicor-breach/ 

 

 

12. 6. 2015 

Adora Dark Market – odcizení finančních prostředků 

Uživatelé populárního on-line tržiště s nelegálním obsahem Adora Dark Market se stali terčem podvodníků, 

kteří je přesměrovali na stránku obsahující škodlivý kód. Po kliknutí na verifikační tlačítko došlo k odcizení 

bitcoinů z elektronických peněženek důvěřivých obětí. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/dark-web-spam-is-stealing-peoples-bitcoins 

 

 

12. 6. 2015 

Server Algonquin College v Ottawě – narušení bezpečnosti 

Po hackerském útoku zanechal neznámý útočník zranitelné osobní informace 1225 studentů na serveru 

Algonquin College v Ottawě. Kompromitovány tak mohly být údaje o studentech dvou bakalářských 

programů z Carletonské a Ottawské univerzity. 

Odkazy: http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/algonquin-college-server-hacked-but-no-data-taken-

college-says-1.3111379 

 

 

  

https://www.alienvault.com/open-threat-exchange/blog/watering-holes-exploiting-jsonp-hijacking-to-track-users-in-china
https://www.alienvault.com/open-threat-exchange/blog/watering-holes-exploiting-jsonp-hijacking-to-track-users-in-china
http://krebsonsecurity.com/tag/unicor-breach/
http://motherboard.vice.com/read/dark-web-spam-is-stealing-peoples-bitcoins
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/algonquin-college-server-hacked-but-no-data-taken-college-says-1.3111379
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/algonquin-college-server-hacked-but-no-data-taken-college-says-1.3111379
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12. 6. 2015 

Společnost Infosys Ltd – narušení bezpečnosti a odcizení finančních prostředků 

V Indii bylo neznámým útočníkem kompromitováno více než 23 účtů pro výplatu mezd, patřících 

zaměstnancům velké softwarové společnosti Infosys. Z těchto účtů byly nelegálně odčerpány finanční 

prostředky, které posléze banka ICICI postiženým klientům refundovala. 

Odkazy: http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/infosys-salary-accounts-

hacked/article7307591.ece 

 

 

14. 6. 2015 

Izrael a další státy Středního východu – terčem kybernetických útoků 

Izraelská bezpečnostní společnost ClearSky Cybersecurity uvedla, že objevila pokračující vlnu 

kybernetických útoků pocházejících z Íránu, která míří na Izrael a další státy na Středním východě. 

Odkazy: http://www.timesofisrael.com/iran-spied-on-israel-saudi-arabia-with-major-cyberattack/ 

 

 

15. 6. 2015 

Nástroj pro správu hesel LastPass – narušení bezpečnosti 

Zástupci firmy, která stojí za známým nástrojem pro správu hesel LastPass, oznámili, že e-mailové adresy 

a zašifrovaná hesla (master passwords) mohla být kompromitována v průběhu hackerského útoku na jejich 

systémy. Proto vyzvali uživatele, aby z bezpečnostních důvodů svoje hesla k LastPass změnili. 

Odkazy: https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/16/bad-news-lastpass-breached-good-news-you-

should-be-ok/ 

 

 

15. 6. 2015 

Foxconn – obětí malwarové kampaně Duqu 2.0 

Bezpečnostní analytici zjistili, že minimálně ve čtyřech případech byl hackery zneužit digitální certifikát 

společnosti Foxconn pro infikování systémů malwarem Duqu 2.0. Taiwanská firma Foxconn produkuje 

hardware pro mobilní telefony, herní konzole a většinu velkých IT společností včetně Apple, Dell, Google a 

Microsoft. 

Odkazy: http://www.wired.com/2015/06/foxconn-hack-kaspersky-duqu-2/ 

 

 

  

http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/infosys-salary-accounts-hacked/article7307591.ece
http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/infosys-salary-accounts-hacked/article7307591.ece
http://www.timesofisrael.com/iran-spied-on-israel-saudi-arabia-with-major-cyberattack/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/16/bad-news-lastpass-breached-good-news-you-should-be-ok/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/16/bad-news-lastpass-breached-good-news-you-should-be-ok/
http://www.wired.com/2015/06/foxconn-hack-kaspersky-duqu-2/
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14. 6. 2015 

Hyundai Motor – únik dat 

Brazilská pobočka známé automobilky Hyundai Motor se stala terčem útoku skupiny TurkHackTeam 

(@THTHerakles). Během incidentu došlo kromě defacementu webových stránek i k úniku více než 

350 záznamů o zákaznících pobočky, které obsahovaly osobní údaje, adresy a další citlivé informace. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/hyundai-customer-information-leak/ 

 

 

15. 6. 2015 

Počítačová síť Environmental Storage & Safety Corporation – infikována malwarem 

Japonské ministerstvo životního prostředí oznámilo, že interní počítačová sít státní společnosti 

Environmental Storage & Safety, která spravuje dočasné úložiště dekontaminovaného odpadu z jaderné 

elektrárny Fukušima, byla napadena počítačovým virem. 

Odkazy: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/17/national/fukushima-radioactive-waste-storage-

operators-intranet-infected-by-virus/#.VZzoH1XtlBe 

 

 

16. 6. 2015 

Operation Lotus Blossom – špionážní kampaň 

Výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks zveřejnili detaily o cizím státem podporované špionážní 

kampani, nazvané Operation Lotus Blossom. Ta poslední tři roky cílila proti různým státům v jihovýchodní 

Asii, zejména pak proti vládním a vojenským institucím. V průběhu kampaně bylo zaznamenáno více než 

50 útoků. 

Odkazy: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/06/operation-lotus-blossom/ 

 

 

16. 6. 2015 

Nakladatelství Bonnier Publications – odcizení finančních prostředků 

Neznámým hackerům se podařilo proniknout do e-mailu obchodního ředitele nakladatelství Bonnier 

Publications a jeho jménem zadat podřízenému finančnímu oddělení urgentní provedení dvou finančních 

transakcí v hodnotách po 1,5 milionu dolarů. Pouze jednu z těchto transakcí, které směřovaly do čínských 

bank, se podařilo včas zastavit. 

Odkazy: http://nypost.com/2015/06/16/magazine-publisher-swindled-out-of-1-5-million-in-cyber-fraud/ 

 

 

  

http://www.databreaches.net/hyundai-customer-information-leak/
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/17/national/fukushima-radioactive-waste-storage-operators-intranet-infected-by-virus/#.VZzoH1XtlBe
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/17/national/fukushima-radioactive-waste-storage-operators-intranet-infected-by-virus/#.VZzoH1XtlBe
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/06/operation-lotus-blossom/
http://nypost.com/2015/06/16/magazine-publisher-swindled-out-of-1-5-million-in-cyber-fraud/
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16. 6. 2015 

Baseballový tým St. Louis Cardinals – pokus o krádež osobních dat 

FBI vyšetřuje některé klíčové představitele baseballového týmu St. Louis Cardinals z důvodu pokusu o 

průnik do interní sítě konkurenčního týmu Houston Astros. Cílem hackerského útoku měly být pečlivě 

hlídané osobní údaje hráčů. 

Odkazy: http://www.nytimes.com/2015/06/17/sports/baseball/st-louis-cardinals-hack-astros-fbi.html 

 

 

16. 6. 2015 

Nakladatelství Bonnier Publications – odcizení finančních prostředků 

Neznámým hackerům se podařilo proniknout do e-mailu obchodního ředitele nakladatelství Bonnier 

Publications a jeho jménem zadat podřízenému finančnímu oddělení urgentní provedení dvou finančních 

transakcí v hodnotách po 1,5 milionu dolarů. Pouze jednu z těchto transakcí, které směřovaly do čínských 

bank, se podařilo včas zastavit. 

Odkazy: http://nypost.com/2015/06/16/magazine-publisher-swindled-out-of-1-5-million-in-cyber-fraud/ 

 

 

16. 6. 2015 

Diskuzní fórum Efnet – narušení bezpečnosti 

Díky nezabezpečenému administrátorskému heslu mohlo dojít ke kompromitaci přihlašovacích dat více než 

35 tisíc uživatelů. Z tohoto důvodu byla všem uživatelům hesla resetována. 

Odkazy: http://forum.efnet.org/viewtopic.php?t=8428 

 

 

17. 6. 2015 

Německý spolkový sněm Bundestag – narušení bezpečnosti 

Podle analytiků z laboratoří G DATA zkoušejí neznámí hackeři testovat odolnost intranetové sítě 

německého Bundestagu. V průběhu útoků byl použit upravený on-line bankovní trojan Swatbanker, 

který obsahuje nové filtrační funkce přímo pro doménu Bundestag.btg. 

Odkazy: https://www.gdatasoftware.com/newsroom/news/article/second-round-of-cyber-attacks-on-the-

german-federal-parliament-bundestag 

 

 

  

http://www.nytimes.com/2015/06/17/sports/baseball/st-louis-cardinals-hack-astros-fbi.html
http://nypost.com/2015/06/16/magazine-publisher-swindled-out-of-1-5-million-in-cyber-fraud/
http://forum.efnet.org/viewtopic.php?t=8428
https://www.gdatasoftware.com/newsroom/news/article/second-round-of-cyber-attacks-on-the-german-federal-parliament-bundestag
https://www.gdatasoftware.com/newsroom/news/article/second-round-of-cyber-attacks-on-the-german-federal-parliament-bundestag
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17. 6. 2015 

Webové stránky Tactical Assault Gear – infikovány malwarem 

Společnost LC Industries, která provozuje webové stránky Tactical Assault Gear, upozornila svých více než 3 

tisíce registrovaných zákazníků, že zmíněné webové stránky byly infikovány malwarem. Jeho cílem bylo 

získávat osobní data a informace. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/malware-on-tactical-assault-gear-website-targets-customer-

information/article/423302/ 

 

 

18. 6. 2015 

Farmaceutická společnost Akorn, Inc. – narušení bezpečnosti a únik dat 

Farmaceutická společnost Akorn, Inc. se stala terčem hackerského útoku, ke kterému se přihlásil hacker 

Mufasa. Odcizenou databázi zákazníků o velikosti 50 tisíc záznamů pak nabízel k prodeji na internetovém 

černém trhu a později i samotné společnosti Akorn za 5 tisíc dolarů.  

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/2938032/data-breach/akorn-inc-has-customer-database-

stolen-records-offered-to-highest-bidder.html 

 

 

19. 6. 2015 

Harvardská Univerzita – narušení bezpečnosti 

Studenti a zaměstnanci Fakulty umění a věd, centrální administrativy a dalších institucí při harvardské 

univerzitě byli vyzváni ke změně hesla po té, co bylo zjištěno možné narušení bezpečnosti počítačových 

systémů. Představitelé univerzity ale oznámili, že nemají žádné důkazy o odcizení dat. 

Odkazy: http://www.net-security.org/secworld.php?id=18586 

 

 

19. 6. 2015 

Saúdská Arábie a další státy – terčem íránských hackerů 

Podle vyjádření analytiků a odborníků na kybernetickou bezpečnost ze Středního východu nesou uniklé 

důvěrné saúdskoarabské dokumenty, které byly publikovány na serveru WikiLeaks, znaky íránských 

hackerů. Ti jsou spojováni s kybernetickými útoky ve více než 12 zemích, včetně Spojených států. 

Odkazy: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/theft-of-saudi-documents-suggests-an-

iranian-hack-experts-say/2015/06/25/dd2f57e2-19c2-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/malware-on-tactical-assault-gear-website-targets-customer-information/article/423302/
http://www.scmagazine.com/malware-on-tactical-assault-gear-website-targets-customer-information/article/423302/
http://www.csoonline.com/article/2938032/data-breach/akorn-inc-has-customer-database-stolen-records-offered-to-highest-bidder.html
http://www.csoonline.com/article/2938032/data-breach/akorn-inc-has-customer-database-stolen-records-offered-to-highest-bidder.html
http://www.net-security.org/secworld.php?id=18586
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/theft-of-saudi-documents-suggests-an-iranian-hack-experts-say/2015/06/25/dd2f57e2-19c2-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/theft-of-saudi-documents-suggests-an-iranian-hack-experts-say/2015/06/25/dd2f57e2-19c2-11e5-bed8-1093ee58dad0_story.html
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19. 6. 2015 

COA Network, Inc. – narušení bezpečnosti 

Společnost COA Network, Inc. z New Jersey, která poskytuje virtuální telefonní systémy a systémy pro 

správu obsahu, detekovala ve svém počítačovém systému podezřelé aktivity. Na základě vyšetřování tohoto 

incidentu představitelé společnosti oznámili, že všechna data zákazníků mohla být potenciálně 

kompromitována. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/coa-network-breached-all-customer-data-treated-as-potentially-

compromised/article/422637/ 

 

 

19. 6. 2015 

Dungarees – narušení bezpečnosti a únik dat 

Společnost Dungarees, která se zabývá prodejem pracovního oblečení a doplňků v americkém Missouri, 

upozornila neupřesněný počet svých zákazníků, že její webové stránky byly napadeny neznámým hackerem. 

V průběhu útoku tak mohly být kompromitovány údaje z platebních a debetních karet. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/dungarees-website-attacked-payment-cards-potentially-

compromised/article/422373/ 

 

 

19. 6. 2015 

Fotografie nahých žen z Brisbane – únik dat 

Více než 700 fotografií nahých dívek a žen z australského Brisbane a okolí nahrál neznámý pachatel 

na internetové diskusní fórum. Podle vyšetřovatelů byly fotografie vystaveny bez vědomí obětí po celý 

víkend, než bylo vynuceno jejich stažení. 

Odkazy: https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/25/hundreds-of-australian-nude-images-posted-

without-womens-consent/ 

 

 

21. 6. 2015 

Doména Googlu na Vanautu – cílem DNS hijackingu 

Hacker „Kuroi'SH“ pomocí DNS hijackingu přesměrovával návštěvníky známého portálu Google ze 

souostroví Vanautu (google.vu) na podvržené stránky, které obsahovaly vzkazy zaměřené proti Maroku, 

marocké vládě a na podporu nezávislosti Západní Sahary. 

Odkazy: https://www.hackread.com/google-vanuatu-domain-hacked/ 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/coa-network-breached-all-customer-data-treated-as-potentially-compromised/article/422637/
http://www.scmagazine.com/coa-network-breached-all-customer-data-treated-as-potentially-compromised/article/422637/
http://www.scmagazine.com/dungarees-website-attacked-payment-cards-potentially-compromised/article/422373/
http://www.scmagazine.com/dungarees-website-attacked-payment-cards-potentially-compromised/article/422373/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/25/hundreds-of-australian-nude-images-posted-without-womens-consent/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/06/25/hundreds-of-australian-nude-images-posted-without-womens-consent/
https://www.hackread.com/google-vanuatu-domain-hacked/
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22. 6. 2015 

On-line tržnice Scrypt.CC – narušení bezpečnosti a odcizení finančních prostředků 

Administrátor společnosti Scrypt.CC oznámil, že došlo k hackerskému útoku v průběhu poslední fáze 

upgradu serveru. Útočník odcizil velké množství bitcoinů a před opuštěním systému zadal v portálu 

podezřelé transakce, které přivodily jeho nouzové vypnutí. 

Odkazy: http://www.newsbtc.com/2015/06/22/scrypt-cc-hacked-large-amount-of-bitcoin-stolen/ 

 

 

22. 6. 2015 

Soukromá univerzita Waseda – narušení bezpečnosti a únik dat 

Zodpovědní představitelé japonské univerzity Waseda zjistili až po půl roce, že došlo k úniku dat 3300 

studentů a zaměstnanců z jednoho infikovaného počítače v jejich síti. Data byla odesílána e-mailem, 

který se tvářil jako oznámení o léčebných výdajích. 

Odkazy: http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150623p2g00m0dm002000c.html 

 

 

23. 6. 2015 

Operation Clandestine Wolf – phishingová kampaň 

Společnost FireEye odhalila novou phishingovou kampaň čínské skupiny APT3, která využívá zranitelnost 

nultého dne v Adobe Flash Player (CVE-2015-3113). E-maily útočníků obsahovaly odkazy 

na kompromitované webové stránky se škodlivým obsahem či přímo souborem, který zneužívá zmíněnou 

zranitelnost. 

Odkazy: https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/06/operation-clandestine-wolf-adobe-flash-

zero-day.html 

 

 

23. 6. 2015 

Intelligent Transportation System – narušení bezpečnosti a únik dat 

Člen hnutí Anonymous, který si říká @ro0ted, se přiznal k odpovědnosti za hackerský útok na on-line 

databáze kanadské společnosti Intelligent Transportation System (ITS), při kterém uniklo množství osobních 

údajů. Ty obsahovaly jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, a část informací o kreditních kartách vládních 

zaměstnanců. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/anonymous-claims-it-leaked-passwords-and-credit-card-info-

of-canadian-officials 

 

 

  

http://www.newsbtc.com/2015/06/22/scrypt-cc-hacked-large-amount-of-bitcoin-stolen/
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150623p2g00m0dm002000c.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/06/operation-clandestine-wolf-adobe-flash-zero-day.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/06/operation-clandestine-wolf-adobe-flash-zero-day.html
http://motherboard.vice.com/read/anonymous-claims-it-leaked-passwords-and-credit-card-info-of-canadian-officials
http://motherboard.vice.com/read/anonymous-claims-it-leaked-passwords-and-credit-card-info-of-canadian-officials
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24. 6. 2015 

Policejní asociace v kanadském Ontáriu – narušení bezpečnosti a únik dat 

Hnutí Anonymous provedlo hackerský útok i na Policejní asociaci v Ontáriu, při kterém se mu podařilo získat 

osobní údaje 1300 zaměstnanců a registrovaných uživatelů. Útoky proti kanadským úřadům jsou reakcí na 

přistoupení Kanady na antiteroristický zákon C-51, který plánuje omezit soukromí na internetu. 

Odkazy: https://www.hackread.com/anonymous-hacks-police-ontario-police-bill-c51/ 

 

 

24. 6. 2015 

47 amerických vládních agentur – možný únik přihlašovacích údajů 

Společnost Recorded Future ve spolupráci s Web Intelligence Engine identifikovala možné nezabezpečené 

vystavení přihlašovacích údajů ve 47 amerických vládních agenturách napříč 89 unikátními doménami. 

Přítomnost těchto přihlašovacích údajů na otevřeném webu činí tyto agentury zranitelné pro špionáž, 

sociální inženýrství či cílené phishingové útoky. 

Odkazy: https://www.recordedfuture.com/government-credentials-report/ 

 

 

24. 6. 2015 

Hershey Park – zneužití údajů z platebních karet 

Populární letovisko a zábavní park Hershey najal bezpečnostní firmu, aby vyšetřila zprávy od různých 

finančních institucí, které poukazují na možné zneužití údajů z platebních karet. Zprávy informují 

o podvodných poplatcích, které se objevily na účtech obětí právě po platbách kartou v obchodech 

a na atrakcích ve zmíněném zábavním parku. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/06/hershey-park-investigates-card-fraud-pattern/ 

 

 

24. 6. 2015 

Wounds International – narušení bezpečnosti a únik dat 

Mezinárodní společnost Wounds International, která se zaměřuje na vzdělávání ve zdravotnictví, se stala 

terčem hackerského útoku. Při něm došlo k úniku přibližně 17 tisíc e-mailových účtů včetně hesel. 

K incidentu se přihlásil hacker „@str0ke_“, který data zveřejnil na serveru Pastebin. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/uk-wounds-international-data-leak/ 

 

 

  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-police-ontario-police-bill-c51/
https://www.recordedfuture.com/government-credentials-report/
http://krebsonsecurity.com/2015/06/hershey-park-investigates-card-fraud-pattern/
http://www.databreaches.net/uk-wounds-international-data-leak/
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24. 6. 2015 

Městský soud v Clarksville – narušení bezpečnosti 

Osobní údaje tisíců osob z Clarksville v americké Indianě mohly být kompromitovány po hackerském útoku 

na počítačovou síť místního městského soudu. 

Odkazy: http://www.courier-journal.com/story/news/local/2015/06/24/clarksville-indiana-town-court-

case-files-hacked/29237627/ 

 

 

29. 6. 2015 

Návrat skupiny TeamGhostShell – masivní únik dat 

Po více než dvou a půl letech se na scénu vrátila skupina hackerů TeamGhostShell, která na sebe nyní 

upozornila průnikem do 444 databází různých společností z mnoha států světa. Jako důkaz na serveru 

Pastebin zveřejnila vzorek úplných bankovních dat získaných z databáze jednoho australského cloudového 

providera. 

Odkazy: http://www.cyberwarnews.info/2015/07/01/teamghostshell-returns-with-leak-the-entire-

summer/ 

 

 

30. 6. 2015 

Malware Dino – součástí špionážní kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti ESET zveřejnili analýzu nástroje, použitého ve státem podporované 

kyberšpionážní kampani, která cílila na počítačové systémy v Íránu. Malware pojmenovaný „Dino“ je svými 

tvůrci popisován jako „plně vybavená špionážní platforma“. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2015/06/30/dino-spying-malware-analyzed/ 

 

 

  

http://www.courier-journal.com/story/news/local/2015/06/24/clarksville-indiana-town-court-case-files-hacked/29237627/
http://www.courier-journal.com/story/news/local/2015/06/24/clarksville-indiana-town-court-case-files-hacked/29237627/
http://www.cyberwarnews.info/2015/07/01/teamghostshell-returns-with-leak-the-entire-summer/
http://www.cyberwarnews.info/2015/07/01/teamghostshell-returns-with-leak-the-entire-summer/
http://www.welivesecurity.com/2015/06/30/dino-spying-malware-analyzed/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky institucí v Piatt County  (piattcounty.org, a další…) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/anonghost-palestine-hackers-sheriff-website/ 

 

Webové stránky zpravodajské agentury Chinanews  (chinanews.cn) 

Neznámí útočníci  

http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1816327/chinas-state-media-hacked-possibly-failed-

blackmail-attempt 

 

Oficiální webové stránky US Army  (army.mil) 

Hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“  

http://edition.cnn.com/2015/06/08/politics/us-army-syrian-electronic-army-hacked/ 

 

Webové stránky arizonského puncovního úřadu  (dwm.az.gov) 

Hacktivistická skupina „Middle East Cyber Army“  

http://www.fox10phoenix.com/story/29286256/arizona-departments-website-hacked-by-middle-east-

group 

 

Webové stránky dvou subdomén US Air Force  (airman.af.mil, pdg.af.mil) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/us-air-force-hacked-website-hacked/ 

 

Webové stránky litevských ozbrojených sil  (kariuomene.kam.lt) 

Neznámí útočníci  

https://www.hackread.com/lithuanian-armed-forces-website-hacked/ 

 

Webové stránky petice služby Uber  (petititon.uber.org) 

Neznámý blogger  

http://thisshouldbefixed.com/2015/06/i-broke-uber/ 

 

Webové stránky Univerzity v Baltimoru  (bniajfi.org) 

Proislamistický hacktivista „Phénoméne Dz“  

http://www.wbaltv.com/news/University-of-Baltimore-affiliated-website-hacked/33611654 

 

Webové stránky policejní unie v kanadském Montrealu  (fppm.qc.ca) 

Hacktivista „@ro0ted“ spojený s hnutím „Anonymous“  

https://www.hackread.com/anonymous-hacks-candian-govt-against-bill-c51/ 

 

Webové stránky protestantského zpravodajského portálu v Brazílii  (verdadegospel.com) 

Hacktivistická skupina „ASOR Hack Team“  

https://www.hackread.com/gospel-news-portal-hacked-with-lgbt-flag/ 

 

https://www.hackread.com/anonghost-palestine-hackers-sheriff-website/
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1816327/chinas-state-media-hacked-possibly-failed-blackmail-attempt
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1816327/chinas-state-media-hacked-possibly-failed-blackmail-attempt
http://edition.cnn.com/2015/06/08/politics/us-army-syrian-electronic-army-hacked/
http://www.fox10phoenix.com/story/29286256/arizona-departments-website-hacked-by-middle-east-group
http://www.fox10phoenix.com/story/29286256/arizona-departments-website-hacked-by-middle-east-group
https://www.hackread.com/us-air-force-hacked-website-hacked/
https://www.hackread.com/lithuanian-armed-forces-website-hacked/
http://thisshouldbefixed.com/2015/06/i-broke-uber/
http://www.wbaltv.com/news/University-of-Baltimore-affiliated-website-hacked/33611654
https://www.hackread.com/anonymous-hacks-candian-govt-against-bill-c51/
https://www.hackread.com/gospel-news-portal-hacked-with-lgbt-flag/
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Jordánské webové stránky Organizace Spojených Národů  (un.org.jo) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

https://www.hackread.com/anonghost-hacks-united-nations-jordan-website/ 

 

Webové stránky Digital Constitution  (digitalconstitution.com) 

Neznámí útočníci  

http://www.zdnet.com/article/microsofts-site-devoted-to-fighting-the-us-government-just-got-hacked/ 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Poskytovatel webové hostingu Freeparking  (freeparking.co.uk) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2015/06/09/freeparking_hit_by_ddos_attack/ 

 

Řada kanadských vládních webových stránek  (-) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.zdnet.com/article/canada-government-websites-offline-amid-ongoing-cyberattack/ 

 

Plánovací systém letů polských aerolinek LOT  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.reuters.com/article/2015/06/22/us-poland-lot-cybercrime-idUSKBN0P21DC20150622 

 

Webové stránky kanadské bezpečnostní zpravodajské služby CSIS  (csis.gc.ca) 

Hacktivista "Aerith"  

http://www.ctvnews.ca/canada/csis-website-under-repeated-cyberattacks-1.2447166 

 

https://www.hackread.com/anonghost-hacks-united-nations-jordan-website/
http://www.zdnet.com/article/microsofts-site-devoted-to-fighting-the-us-government-just-got-hacked/
http://www.theregister.co.uk/2015/06/09/freeparking_hit_by_ddos_attack/
http://www.zdnet.com/article/canada-government-websites-offline-amid-ongoing-cyberattack/
http://www.reuters.com/article/2015/06/22/us-poland-lot-cybercrime-idUSKBN0P21DC20150622
http://www.ctvnews.ca/canada/csis-website-under-repeated-cyberattacks-1.2447166

