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ČR 

9. 6. 2016 

Česká spořitelna – falešný účet na sociální síti Facebook 

Zástupci České spořitelny vydali varování, ve kterém své klienty varují před podvodným profilem „Servis 24“ 

na sociální síti Facebook. Ten se snaží vzbudit dojem, že patří této instituci a podvodníci zde nabízejí odkaz 

na „nové internetové bankovnictví SERVIS 24“, který však vede na phishingovou stránku. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_17231.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

13. 6. 2016 

T-Mobile – pokus o odcizení a prodej dat 

Jeden ze zaměstnanců telekomunikačního operátora T-Mobile odcizil osobní údaje 1,5 miliónu zákazníků 

společnosti a pokusil se je prodat dál. Jednalo se o fakturační kontaktní údaje. Případ vyšetřuje policie 

a zabývá se jím i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-zamestnanec-t-mobilu-ukradl-data-o-zakaznicich/ 

 

 

13. 6. 2016 

JS/Danger.ScriptAttachment – škodlivá příloha e-mailů 

Bezpečnostní společnost Eset ve své zprávě uvedla, že malware JS/Danger.ScriptAttachment představoval 

v červnu celou čtvrtinu všech detekovaných útoků v České republice. Šířil se jako škodlivá příloha e-mailu 

a mohl do postiženého zařízení stáhnout další druhy malware, například ransomware. 

Odkazy: http://notebook.cz/clanky/tiskova-zprava/2016/0628-eset-malware 

 

 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_17231.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_17231.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-zamestnanec-t-mobilu-ukradl-data-o-zakaznicich/
http://notebook.cz/clanky/tiskova-zprava/2016/0628-eset-malware
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Svět 

1. 6. 2016 

Digitální dopravní značení – pozměněný obsah 

Řada digitálních dopravních značení v USA se stalo cílem hackerského útoku, během kterého došlo 

k pozměnění obsahu jejich sdělení na politicky motivované slogany zmiňující prezidentské kandidáty 

Donalda Trumpa a Bernieho Sanderse. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacked-us-roadwork-signs-light-donald-trump-shape-shifting-lizard-

1563087 

 

 

1. 6. 2016 

Saúdská Arábie – cílem malwarové kampaně 

Nový spyware „Android/ChatSpy“ cílil na zájemce o armádní a bezpečnostní pozice v Saúdské Arábii. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/android-spyware-targets-saudi-arabia-military-security-officials-

1564010 

 

2. 6. 2016 

Badoo – únik a prodej osobních dat 

Na darknetových tržištích se objevila nabídka k prodeji uživatelských účtů on-line seznamky Badoo. 

Databáze obsahovala e-mailové adresy, jména, data narození a přihlašovací hesla. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-user-accounts-of-dating-site-badoo 

 

 

2. 6. 2016 

Tchajwanská Demokratická pokroková strana – cílem hackerského útoku 

Webové stránky tchajwanské Demokratické pokrokové strany se staly cílem hackerského útoku, kdy se 

neznámí útočníci snažili získat profily návštěvníků stránek a informace o interních stranických politikách. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/taiwan-ruling-party-s-website-hacked-in-

cyberspying-campaign 

 

 

3. 6. 2016 

CiCi’s Pizza – odcizení údajů z platebních karet 

Americký fastfoodový řetězec CiCi’s Pizza s více jak 500 pobočkami v 35 státech se stal obětí krádeže údajů 

o platebních kartách zákazníků. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/06/banks-credit-card-breach-at-cicis-pizza/  

http://www.ibtimes.co.uk/hacked-us-roadwork-signs-light-donald-trump-shape-shifting-lizard-1563087
http://www.ibtimes.co.uk/hacked-us-roadwork-signs-light-donald-trump-shape-shifting-lizard-1563087
http://www.ibtimes.co.uk/android-spyware-targets-saudi-arabia-military-security-officials-1564010
http://www.ibtimes.co.uk/android-spyware-targets-saudi-arabia-military-security-officials-1564010
http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-user-accounts-of-dating-site-badoo
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/taiwan-ruling-party-s-website-hacked-in-cyberspying-campaign
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/taiwan-ruling-party-s-website-hacked-in-cyberspying-campaign
http://krebsonsecurity.com/2016/06/banks-credit-card-breach-at-cicis-pizza/
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3. 6. 2016 

Siemens – cílem malwarového útoku 

Bezpečnostní výzkumníci společnosti FireEye objevili nový malware „Irongate“, který má některé prvky 

chování podobné s malwarem Stuxnet a byl speciálně upraven pro industriální kontrolní systémy (ICS) 

společnosti Siemens. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/06/03/laboratory_ics_malware_masks_attack_with_replayed

_normal_traffic/ 

 

 

3. 6. 2016 

Wesizwe – cílem hackerského útoku 

Hacktivistické hnutí „Anonymous“ zveřejnilo v rámci kampaně #OpAfrica obsah databáze ze systémů 

jihoafrické těžařské společnosti Wesizwe. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-database-from-south-african-platinum-mining-

corporation-504838.shtml 

 

 

4. 6. 2016 

MongoDB – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivista „GhostShell“ zveřejnil kolekci obsahů z odcizených databází, které jak tvrdil, získal ze 110 špatně 

nakonfigurovaných MongoDB serverů. Data údajně obsahovaly více jak 36 milionů uživatelských záznamů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/ghostshell-leaks-around-36-million-records-from-110-mongodb-

servers-504856.shtml 

 

 

4. 6. 2016 

TeamViewer – cílem hackerského útoku 

Část uživatelů služby pro vzdálený přístup TeamViewer oznámilo, že jejich počítače byly vypleněny po té, 

co neznámý útočník získal přístup k jejich účtům. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/06/teamviewer-says-theres-no-evidence-of-2fa-bypass-in-

mass-account-hack/ 

 

 

  

http://www.theregister.co.uk/2016/06/03/laboratory_ics_malware_masks_attack_with_replayed_normal_traffic/
http://www.theregister.co.uk/2016/06/03/laboratory_ics_malware_masks_attack_with_replayed_normal_traffic/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-database-from-south-african-platinum-mining-corporation-504838.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-database-from-south-african-platinum-mining-corporation-504838.shtml
http://news.softpedia.com/news/ghostshell-leaks-around-36-million-records-from-110-mongodb-servers-504856.shtml
http://news.softpedia.com/news/ghostshell-leaks-around-36-million-records-from-110-mongodb-servers-504856.shtml
http://arstechnica.com/security/2016/06/teamviewer-says-theres-no-evidence-of-2fa-bypass-in-mass-account-hack/
http://arstechnica.com/security/2016/06/teamviewer-says-theres-no-evidence-of-2fa-bypass-in-mass-account-hack/
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5. 6. 2016 

Indie – cílem kyberšpionážní operace 

Bezpečnostní výzkumníci společnosti FireEye objevili novou vlnu útoků proti indickým vládním 

představitelům. Neznámá APT skupina, která je spojována s Pákistánem, využívala pro své aktivity malware 

BreachRAT. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/pakistani-resume-cyber-espionage-operations-against-india-

504874.shtml 

 

 

5. 6. 2016 

Sh0ping.su – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Darknetové tržiště Sh0ping.su, které je platformou určenou pro prodej odcizených uživatelských účtů, 

se stalo terčem hackerského útoku. Z databáze tržiště uniklo více než 16 tisíc účtů a 9 tisíc údajů 

z platebních karet. Důvodem útoku bylo pravděpodobně poškodit reputaci tržiště. 

Odkazy: https://www.hackread.com/sh0ping-su-hacked-data-leaked/ 

 

 

6. 6. 2016 

VKontakte – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Ruská sociální síť VK.com zveřejnila informaci, že mezi roky 2012 a 2013 došlo k hackerskému útoku na její 

databáze, což vedlo k úniku a následné nabídce k prodeji více než 100 milionů záznamů za částku 580 USD 

v bitcoinech. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/06/06/100_million_russian_vk_credentials_for_sale/ 

 

 

6. 6. 2016 

Aubrey Drake Graham – únos účtu na sociální síti Twitter 

Populární muzikant Aubrey Drake Graham se stal obětí únosu jeho účtu na sociální síti Twitter. K činu 

se přihlásil hacker s přezdívkou „@2aiden3“. 

Odkazy: http://gizmodo.com/drake-got-hacked-because-he-used-the-same-password-from-

1780828868?rev=1465237779099 

 

 

6. 6. 2016 

Kylie Jenner – únos účtu na sociální síti Twitter 

Mediální celebrita a modelka Kylie Jenner se stal obětí únosu jejího účtu na sociální síti Twitter. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/36460688/kylie-jenner-and-jack-black-among-many-

celebrities-hacked-on-twitter  

http://news.softpedia.com/news/pakistani-resume-cyber-espionage-operations-against-india-504874.shtml
http://news.softpedia.com/news/pakistani-resume-cyber-espionage-operations-against-india-504874.shtml
https://www.hackread.com/sh0ping-su-hacked-data-leaked/
http://www.theregister.co.uk/2016/06/06/100_million_russian_vk_credentials_for_sale/
http://gizmodo.com/drake-got-hacked-because-he-used-the-same-password-from-1780828868?rev=1465237779099
http://gizmodo.com/drake-got-hacked-because-he-used-the-same-password-from-1780828868?rev=1465237779099
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/36460688/kylie-jenner-and-jack-black-among-many-celebrities-hacked-on-twitter
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/36460688/kylie-jenner-and-jack-black-among-many-celebrities-hacked-on-twitter


 
 
 

www.GovCERT.CZ 9 / 22 incidenty - červen 2016 
 

6. 6. 2016 

Mark Zuckerberg – únos účtů na sociálních sítích Twitter a Pinterest 

Hacker nebo hackerská skupina s pseudonymem "OurMine Team" dočasně převzala kontrolu nad účty 

k sociálním sítím Twitter a Pinterest zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. K únosu účtů byly zřejmě 

zneužity informace z roku 2012, kdy došlo k velkému průniku do databází sítě LinkedIn. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/06/mark-zuckerberg-twitter-pinterest-hacked/ 

 

 

7. 6. 2016 

Twitter – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Stejný hacker, který stál za průniky do sítí MySpace, LinkedIn a Tumblr, tvrdil, že získal databáze sociální sítě 

Twitter. Ty údajně obsahují e-mailové adresy, uživatelské jména a hesla v čitelné formě. Ruský prodejce 

„Tessa88“ prodává tato data za 10 bitcoinů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/twitter-32-million-credentials-accounts-selling-online/ 

 

 

7. 6. 2016 

Žadatelé o americká víza – cílem hackerské kampaně 

Bezpečnostní společnost F-Secure odhalila detaily kampaně, která cílila na švýcarské žadatele o americká 

víza. Neznámí hackeři se vydávali za americké vládní úředníky a rozesílali žadatelům infikovaný soubor 

"US Travel Docs Information.jar ", který obsahoval malware „Qarallaz RAT“. Ten umožňoval hackerům získat 

přístup k počítačům obětí. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/us-visa-applicants-become-latest-victims-targeted-malware-attacks-

1564348 

 

 

8. 6. 2016 

National Football League – únos účtu na sociální síti Twitter 

Neznámí útočníci dočasně ovládli účet americké národní fotbalové ligy NFL na sociální síti Twitter 

a zveřejnili na něm falešné oznámení o úmrtí ligového komisaře Rogera Goodella. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/06/nfls-breached-twitter-account-falsely-claims-

commissioner-goodell-is-dead/ 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2016/06/mark-zuckerberg-twitter-pinterest-hacked/
http://www.zdnet.com/article/twitter-32-million-credentials-accounts-selling-online/
http://www.ibtimes.co.uk/us-visa-applicants-become-latest-victims-targeted-malware-attacks-1564348
http://www.ibtimes.co.uk/us-visa-applicants-become-latest-victims-targeted-malware-attacks-1564348
http://arstechnica.com/security/2016/06/nfls-breached-twitter-account-falsely-claims-commissioner-goodell-is-dead/
http://arstechnica.com/security/2016/06/nfls-breached-twitter-account-falsely-claims-commissioner-goodell-is-dead/
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8. 6. 2016 

BitTorrent Forum – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři získali databázi 34 tisíc uživatelských účtů k diskusnímu fóru populárního nástroje 

pro sdílení dat BitTorrent. Uniklá data obsahovala IP adresy, e-mailové adresy a hashe hesel. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-user-accounts-for-bittorrents-

forum-hacking 

 

 

9. 6. 2016 

Databáze řidičů v americké Louisianě – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker pod pseudonymem „NSA“ nabídl k prodeji na dark webu databázi, která údajně obsahovala čtvrt 

milionu záznamů řidičských oprávnění. Ty údajně unikly z vládního serveru v americké Louisianě. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacker-puts-290000-driver-licence-records-sale-dark-web-stolen-

government-computers-1564581 

 

 

9. 6. 2016 

Tisíce osob – únik osobních dat 

Pro-islamistická hackerská skupina „The United Cyber Caliphate“ (UCC) s vazbami na hnutí ISIS zveřejnila 

seznam tisíců nepohodlných osob, tzv. "kill list". Seznam obsahuje osobní informace, jména a adresy. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/isis-longest-ever-kill-list-targeting-over-8000-people-released-by-

united-cyber-caliphate-1564450 

 

 

9. 6. 2016 

DAC Group – cílem hackerského útoku 

Společnost DAC Group se stala obětí hackerského útoku, který vedl k odcizení 93 tisíc zákaznických účtů. 

Data obsahovala i 77 tisíc účtů z pojistné společnosti State Farm. 

Odkazy: https://www.hackread.com/dacgroup-hacked-state-farm-accounts-leaked/ 

 

 

10. 6. 2016 

DeRay Mckesson – únos účtu na sociální síti Twitter 

Neznámí útočníci dočasně ovládli účet aktivisty and politika DeRay Mckessona na sociální síti Twitter. 

Odkazy: https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/14/deray-mckessons-twitter-account-hacked-with-

just-his-name-and-four-digits/ 

  

http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-user-accounts-for-bittorrents-forum-hacking
http://motherboard.vice.com/read/another-day-another-hack-user-accounts-for-bittorrents-forum-hacking
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-puts-290000-driver-licence-records-sale-dark-web-stolen-government-computers-1564581
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-puts-290000-driver-licence-records-sale-dark-web-stolen-government-computers-1564581
http://www.ibtimes.co.uk/isis-longest-ever-kill-list-targeting-over-8000-people-released-by-united-cyber-caliphate-1564450
http://www.ibtimes.co.uk/isis-longest-ever-kill-list-targeting-over-8000-people-released-by-united-cyber-caliphate-1564450
https://www.hackread.com/dacgroup-hacked-state-farm-accounts-leaked/
https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/14/deray-mckessons-twitter-account-hacked-with-just-his-name-and-four-digits/
https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/14/deray-mckessons-twitter-account-hacked-with-just-his-name-and-four-digits/
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10. 6. 2016 

Arkansas Library Association – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Pro-islamistická hackerská skupina „The Caliphate Cyber Army“ (CCA) zveřejnila osobní údaje 

800 pracovníků knihoven z databází arkansaské knihovnické asociace (ALA). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/isis-hackers-leak-details-from-arkansas-library-association-

505074.shtml 

 

 

11. 6. 2016 

Podporovatelé ISIS – únos účtů na sociální síti Twitter 

Člen hacktivistického hnutí „Anonymous“ s přezdívkou „WauchulaGhost“ se přiznal k ovládnutí řady účtů 

podporovatelů hnutí ISIS na sociální síti Twitter, kterým pozměnil úvodní obrázky za pornografické. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacker-hijacks-isis-twitter-accounts-and-floods-

them-with-adult-images-505136.shtml 

 

 

11. 6. 2016 

„Gaza Hacker Team“ – aktivity hackerské skupiny 

Bezpečnostní společnost ClearSky zveřejnila informace o operaci „DustSky“ za kterou stojí hackerská 

skupina „Gaza Hacker Team“. Jedná se o novou vlnu útoků na Izrael, USA, Palestinu, Egypt 

a Saúdskou Arábii. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/gaza-hackers-team-makes-comeback-renewing-dustsky-

cyberespionage-campaign-1564938 

 

 

12. 6. 2016 

University of Greenwich – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci University of Greenwich vyšetřují bezpečnostní incident, během kterého došlo k úniku dat 

z univerzitního serveru. Pravděpodobně mohlo jít o pomstu některého z bývalých studentů či zaměstnanců. 

Odkazy: https://www.hackread.com/greenwich-university-hacked-data-leaked/ 

 

 

13. 6. 2016 

Jižní Korea – cílem hackerského útoku 

Severní Korea pravděpodobně stojí za útokem na 140 tisíc počítačů ve 160 jihokorejských společnostech 

a vládních agenturách, kam se pokoušeli vložit škodlivý kód v rámci dlouhodobé hackerské operace. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-cyber-idUSKCN0YZ0BE  

http://news.softpedia.com/news/isis-hackers-leak-details-from-arkansas-library-association-505074.shtml
http://news.softpedia.com/news/isis-hackers-leak-details-from-arkansas-library-association-505074.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacker-hijacks-isis-twitter-accounts-and-floods-them-with-adult-images-505136.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacker-hijacks-isis-twitter-accounts-and-floods-them-with-adult-images-505136.shtml
http://www.ibtimes.co.uk/gaza-hackers-team-makes-comeback-renewing-dustsky-cyberespionage-campaign-1564938
http://www.ibtimes.co.uk/gaza-hackers-team-makes-comeback-renewing-dustsky-cyberespionage-campaign-1564938
https://www.hackread.com/greenwich-university-hacked-data-leaked/
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-cyber-idUSKCN0YZ0BE
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13. 6. 2016 

iMesh – masivní únik dat 

Neznámý hacker nabízel k prodeji na dark webu 51 milionů uživatelských účtů k deaktivované službě iMesh. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/51-million-imesh-file-sharing-accounts-for-sale-dark-web/ 

 

 

14. 6. 2016 

Democratic National Committee – cílem hackerského útoku 

Ruští hackeři pronikli do počítačové sítě Národní komise Demokratické strany (DNC) a získali přístup do celé 

databáze, odkud odcizili 231 stránkový dokument o opozičním kandidátovi na prezidenta Donaldu 

Trumpovi. 

Odkazy: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-

penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-

7b6c1998b7a0_story.html 

 

 

14. 6. 2016 

Github – cílem hackerského útoku 

Neznámý hacker použil k masivnímu počtu pokusů o přihlášení do repositáře GitHub seznam e-mailových 

adres a hesel, který získal pravděpodobně z  hacknuté databáze jiné on-line služby. 

Odkazy: https://github.com/blog/2190-github-security-update-reused-password-attack 

 

 

14. 6. 2016 

VerticalScope – masivní únik dat 

Neznámý hacker odcizil téměř 45 milionů záznamů z 1,100 webových stránek a diskusních fór, které jsou 

hostovány společností VerticalScope. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/hacker-steals-45-million-accounts-from-hundreds-of-verticalscope-

car-tech-sports-forums/ 

 

 

14. 6. 2016 

„Sofacy“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Palo Alto Networks zveřejnila detaily o kyberšpionážní skupině „Sofacy“, která 

spustila novou vlnu útoků proti americkým vládním systémům. Skupina využívala nový odolný 

mechanismus, jak se vyhnout odhalení. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/us-government-targeted-new-malware-by-cyberespionage-group-

sofacy-1565552  

http://www.zdnet.com/article/51-million-imesh-file-sharing-accounts-for-sale-dark-web/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html
https://github.com/blog/2190-github-security-update-reused-password-attack
http://www.zdnet.com/article/hacker-steals-45-million-accounts-from-hundreds-of-verticalscope-car-tech-sports-forums/
http://www.zdnet.com/article/hacker-steals-45-million-accounts-from-hundreds-of-verticalscope-car-tech-sports-forums/
http://www.ibtimes.co.uk/us-government-targeted-new-malware-by-cyberespionage-group-sofacy-1565552
http://www.ibtimes.co.uk/us-government-targeted-new-malware-by-cyberespionage-group-sofacy-1565552
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15. 6. 2016 

xDedic marketplace – prodej přístupů k RDP serverům 

Bezpečnostní společnost Kaspersky Lab zveřejnila detaily kolem prodeje přístupových údajů k více než 

70 tisícům kompromitovaných RDP serverů. Tento seznam byl nabízen rusky mluvící skupinou 

na darknetovém tržišti xDedic. 

Odkazy: http://usa.kaspersky.com/about-us/press-center/press-

releases/2016/Who_Else_is_Using_your_Servers 

 

 

15. 6. 2016 

JTB – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Japonská cestovní kancelář JTB připustila, že se stala obětí hackerského útoku, který vedl k odcizení údajů 

téměř 8 milionů uživatelů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/japans-largest-travel-agency-fears-data-leak-impacting-8-million-

users/ 

 

 

15. 6. 2016 

Acer – cílem hackerského útoku 

Společnost Acer informovala kalifornského generálního prokurátora, že se její on-line obchod stal cílem 

hackerského útoku. Neznámý útočník tak získal přístup k údajům z platebních karet zákazníků. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/acer-online-store-flaw-let-hackers-steal-a-years-worth-of-credit-

cards/ 

 

 

15. 6. 2016 

„Mofang“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Fox-IT zveřejnila detaily o nové kyberšpionážní APT skupině „Mofang“, která 

od února 2012 cílila na různé státy s využitím malwaru „ShimRat“. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/chinese-apt-targets-victims-with-social-engineering-and-shimrat-

malware-505255.shtml 

 

 

15. 6. 2016 

Fidelity National Information Services – cílem hackerského útoku 

Hacker s přezdívkou „1x0123“, který údajně stojí i za průnikem do serverů pornostránek PornHub, tvrdil, 

že získal přístup i do klientského portálu společnosti Fidelity National Information Services, Inc. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/layer8/fis-global-hack-1x0123-pornhub/  

http://usa.kaspersky.com/about-us/press-center/press-releases/2016/Who_Else_is_Using_your_Servers
http://usa.kaspersky.com/about-us/press-center/press-releases/2016/Who_Else_is_Using_your_Servers
http://www.zdnet.com/article/japans-largest-travel-agency-fears-data-leak-impacting-8-million-users/
http://www.zdnet.com/article/japans-largest-travel-agency-fears-data-leak-impacting-8-million-users/
http://www.zdnet.com/article/acer-online-store-flaw-let-hackers-steal-a-years-worth-of-credit-cards/
http://www.zdnet.com/article/acer-online-store-flaw-let-hackers-steal-a-years-worth-of-credit-cards/
http://news.softpedia.com/news/chinese-apt-targets-victims-with-social-engineering-and-shimrat-malware-505255.shtml
http://news.softpedia.com/news/chinese-apt-targets-victims-with-social-engineering-and-shimrat-malware-505255.shtml
http://www.dailydot.com/layer8/fis-global-hack-1x0123-pornhub/
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15. 6. 2016 

Multi-Color Corporation – cílem hackerského útoku 

Americká společnost Multi-Color nahlásila, že došlo k průniku do systémů třetí strany, což mohlo vést 

ke kompromitaci osobních dat zaměstnanců společnosti. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/multi-color-employee-data-compromised/article/503864/ 

 

 

16. 6. 2016 

Jordan's Official News Agency – cílem hackerského útoku 

Oficiální jordánská státní zpravodajská agentura oznámila, že neznámý hacker pronikl do jejich 

počítačového systému, aby vložil podvržené komentáře pod článek popisující, jak Saúdská Arábie finančně 

podporovala prezidentskou kampaň Hillary Clintonové. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/news-agency-claims-hacker-planted-story-about-hillary-clinton-

campaign-links-saudi-funding-1565833 

 

 

17. 6. 2016 

Nadace investiční společnosti DAO – odcizení finančních prostředků 

Neznámí útočníci pronikli do systémů nadace investiční společnosti DAO odkud odcizili více než 3.6 milionu 

jednotek virtuální měny Ethereum (v hodnotě mezi 45 a 77 miliony dolarů). 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/06/bitcoin-rival-ethereum-fights-for-its-survival-after-50-

million-heist/ 

 

 

17. 6. 2016 

„ScarCruft“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní společnost Kaspersky Lab zveřejnila informace o operaci „Daybreak“, za kterou stála APT 

skupina s názvem „ScarCruft“. Hackeři se v kampani zaměřovali na cíle v Rusku, Nepálu, Jižní Koreji, Číně, 

Indii, Kuvajtu a Rumunsku. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/75100/operation-daybreak/ 

 

 

17. 6. 2016 

Besa Mafia – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Portál Albánské mafie Besa na dark webu se stal v krátké době podruhé cílem hackerského útoku, při 

kterém hacker „bRpsd“ zveřejnil informace o jejich službě „hitman-for-hire“, včetně osobních 

a přihlašovacích údajů uživatelů. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/besamafia-hitman-site-hacked-again/  

http://www.scmagazine.com/multi-color-employee-data-compromised/article/503864/
http://www.ibtimes.co.uk/news-agency-claims-hacker-planted-story-about-hillary-clinton-campaign-links-saudi-funding-1565833
http://www.ibtimes.co.uk/news-agency-claims-hacker-planted-story-about-hillary-clinton-campaign-links-saudi-funding-1565833
http://arstechnica.com/security/2016/06/bitcoin-rival-ethereum-fights-for-its-survival-after-50-million-heist/
http://arstechnica.com/security/2016/06/bitcoin-rival-ethereum-fights-for-its-survival-after-50-million-heist/
https://securelist.com/blog/research/75100/operation-daybreak/
https://www.databreaches.net/besamafia-hitman-site-hacked-again/
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19. 6. 2016 

GoToMyPC – cílem hackerského útoku 

Společnost GoToMyPC, která nabízí softwarové řešení pro vzdálenou správu, se stala terčem hackerů. 

Ti údajně provedli „velmi sofistikovaný útok“ na přihlašování heslem. Společnost proto z bezpečnostních 

důvodů provedla reset přístupových hesel všem uživatelům. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/gotomypc-hit-by-hackers-password-reset-initiated-all-users-1566341 

 

 

19. 6. 2016 

Quebec Liberal Party (PLQ) – narušení bezpečnosti 

Kanadská liberální strana v Quebecku vyřešila bezpečnostní problém v jejich videokonferenčním softwaru, 

který umožňoval neznámému hackerovi sledovat probíhající meetingy a mít přímý přístup k videokameře. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacker-spied-on-canadian-political-party-s-meetings-via-video-

camera-feeds-505414.shtml 

 

 

20. 6. 2016 

77 leteckých základen USA a NATO – únik osobních informací 

Podle vyjádření jihokorejské zpravodajské služby nashromáždila pro-islamistická hackerská skupina „Cyber 

Caliphate“ informace o 77 leteckých základnách USA a NATO rozmístěných po celém světě a vyzvala 

podporovatele ISIS k útokům na tyto zařízení. 

Odkazy: http://edition.cnn.com/2016/06/20/asia/south-korea-isis-threats/ 

 

 

20. 6. 2016 

Jkanime – nebezpečné přesměrování 

V Mexiku a Jižní Americe populární anime webové stránky Jkanime byly infikovány malwarem, který 

přesměrovával návštěvníky na jinou stránku, která obsahovala Neutrino Exploit Kit. 

Odkazy: https://threatpost.com/popular-anime-site-infected-redirecting-to-exploit-kit-

ransomware/118890/ 

 

 

20. 6. 2016 

Blockchain – cílem phishingové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti OpenDNS objevili phishingovou a typosquattingovou kampaň, která cílila 

na uživatele on-line bitcoinové peněženky Blokchain. Útočníci vytvořili podvrženou verzi s názvem 

Bloklchain. 

Odkazy: http://blog.cyren.com/articles/2016-Q2_bitcoin-phishing-via-google-adwords.html  

http://www.ibtimes.co.uk/gotomypc-hit-by-hackers-password-reset-initiated-all-users-1566341
http://news.softpedia.com/news/hacker-spied-on-canadian-political-party-s-meetings-via-video-camera-feeds-505414.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacker-spied-on-canadian-political-party-s-meetings-via-video-camera-feeds-505414.shtml
http://edition.cnn.com/2016/06/20/asia/south-korea-isis-threats/
https://threatpost.com/popular-anime-site-infected-redirecting-to-exploit-kit-ransomware/118890/
https://threatpost.com/popular-anime-site-infected-redirecting-to-exploit-kit-ransomware/118890/
http://blog.cyren.com/articles/2016-Q2_bitcoin-phishing-via-google-adwords.html
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21. 6. 2016 

Carbonite – cílem hackerského útoku 

Americká on-line zálohovací služba Carbonite přiměla všechny své uživatele k změně přístupového hesla, 

když byla odhalena řada případů ovládnutí jejich uživatelských účtů. 

Odkazy: https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/23/carbonite-online-backup-service-bombarded-with-

reused-passwords/ 

 

 

22. 6. 2016 

University of Cambridge – cílem hackerského útoku 

Neznámí hackeři napadli webové stránky univerzity v Cambridgi, kde zveřejnili e-mailové adresy a hesla 

v čitelné formě více než 1,500 studentů a zaměstnanců univerzity. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/layer8/university-cambridge-classics-hacked/ 

 

 

23. 6. 2016 

L2 – cílem hackerského útoku s masivním únikem dat 

Neznámí útočníci zveřejnili on-line databázi 154 milionů voličských profilů amerických občanů. Citlivá data 

neobsahovala žádné přihlašovací údaje, ale politické preference, adresy, informace o příjmech a postoje 

k rovnosti v manželství a zákonu o potratech. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/leaked-154-million-us-voter-records-expose-preferences-gay-marriage-

abortion-law-1567042 

 

 

23. 6. 2016 

Air India – cílem hackerského útoku 

Indický národní letecký dopravce Air India se stal terčem hackerské kampaně, která cílila na věrnostní 

program aerolinek určený zákazníkům, kteří létají pravidelně. 

Odkazy: http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Cyber-crooks-walk-away-with-flying-

miles/articleshow/52874900.cms 

 

 

23. 6. 2016 

Příslušníci americké armády – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „Ghost Squad Hackers „ zveřejnila v rámci operace #OpSilence soubor obsahující osobní 

informace 2,437 příslušníků americké armády. Data obsahovala jména, bydliště, e-mailové adresy, telefonní 

čísla a čísla kreditních karet. 

Odkazy: https://www.hackread.com/ghost-squad-hackers-leak-us-military-data/  

https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/23/carbonite-online-backup-service-bombarded-with-reused-passwords/
https://nakedsecurity.sophos.com/2016/06/23/carbonite-online-backup-service-bombarded-with-reused-passwords/
http://www.dailydot.com/layer8/university-cambridge-classics-hacked/
http://www.ibtimes.co.uk/leaked-154-million-us-voter-records-expose-preferences-gay-marriage-abortion-law-1567042
http://www.ibtimes.co.uk/leaked-154-million-us-voter-records-expose-preferences-gay-marriage-abortion-law-1567042
http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Cyber-crooks-walk-away-with-flying-miles/articleshow/52874900.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Cyber-crooks-walk-away-with-flying-miles/articleshow/52874900.cms
https://www.hackread.com/ghost-squad-hackers-leak-us-military-data/
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24. 6. 2016 

Japonské obchodní společnosti – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Palo Alto Networks objevili neobvyklý druh malware, použitý 

během útoků na řadu obchodních společností v Japonsku. Podobný modus operandi byl použit i během 

útoku na systémy tchajwanské vlády v roce 2012. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/cyber-espionage-campaign-targeting-japan-may-have-ties-to-

2012-taiwan-attacks-505607.shtml 

 

 

25. 6. 2016 

Nejmenovaná banka na Ukrajině – cílem hackerského útoku 

Podle vyjádření instituce ISACA proběhl další hackerský útok skrze SWIFT systém na nejmenovanou banku 

na Ukrajině. Tentokrát si útočníci přišli na 10 milionů dolarů. 

Odkazy: https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/hackers-steal-10-million-from-a-

ukrainian-bank-through-swift-loophole-417202.html 

 

 

26. 6. 2016 

Logboook – únik dat 

Neznámý hacker nabízel k prodeji na dark webu 1.1 milionů přihlašovacích údajů ke službě Lookbook. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacker-selling-million-lookbook-accounts/ 

 

 

27. 6. 2016 

Sundar Pichai – únos účtu na sociální síti Twitter 

Hackerská skupina „OurMine“ dočasně ovládla účet obchodního ředitele společnosti Google Sundara 

Pichaia na sociální síti Twitter. Jeho jménem pak publikovala řadu spamových odkazů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/google-ceo-sundar-pichai-hacked-quora-twitter-account-hit-spam-

1567646 

 

 

27. 6. 2016 

„Threat Group 4127“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti SecureWorks zveřejnili detaily o APT skupině „Threat Group 4127“, 

která je údajně sponzorovaná cizím státem a útočila na 1,800 cílů, které byly potenciálně zájmové 

pro ruskou vládu. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-

targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069  

http://news.softpedia.com/news/cyber-espionage-campaign-targeting-japan-may-have-ties-to-2012-taiwan-attacks-505607.shtml
http://news.softpedia.com/news/cyber-espionage-campaign-targeting-japan-may-have-ties-to-2012-taiwan-attacks-505607.shtml
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/hackers-steal-10-million-from-a-ukrainian-bank-through-swift-loophole-417202.html
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/hackers-steal-10-million-from-a-ukrainian-bank-through-swift-loophole-417202.html
https://www.hackread.com/hacker-selling-million-lookbook-accounts/
http://www.ibtimes.co.uk/google-ceo-sundar-pichai-hacked-quora-twitter-account-hit-spam-1567646
http://www.ibtimes.co.uk/google-ceo-sundar-pichai-hacked-quora-twitter-account-hit-spam-1567646
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069
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27. 6. 2016 

Deutsche Telekom – únik dat 

Společnost Deutsche Telekom varovala své zákazníky, že některá jejich přihlašovací hesla byla nabízena 

k prodeji na dark webu. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/deutsche-telekom-finds-passwords-for-sale-on-dark-web-denies-

hack/ 

 

 

27. 6. 2016 

„Threat Group 4127“ – aktivity APT skupiny 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti SecureWorks zveřejnili detaily o APT skupině „Threat Group 4127“, 

která je údajně sponzorovaná cizím státem a útočila na 1,800 cílů, které byly potenciálně zájmové 

pro ruskou vládu. 

Odkazy: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-

targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069 

 

 

28. 6. 2016 

World-Check Database – cílem hackerského útoku 

Výzkumník Chris Vickery prohlásil, že získal kopii uniklé databáze World-Check z poloviny roku 2014. 

Ta obsahovala detaily 2.2 milionů osob, které jsou podezřelé z terorismu a slouží jako kontroverzní černá 

listina pro bankovní instituce. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/world-check-database-leaks-details-2-2-million-suspected-terrorists-

organised-crime-figures-1568030 

 

 

28. 6. 2016 

Řada zdravotnických databází v USA – masivní únik dat 

Hacker s přezdívkou „thedarkoverlord“ prohlásil, že pronikl do řady zdravotnických databází napříč 

Amerikou. Na dark webu nabízel k prodeji 9.2 milionů záznamů za 750 bitcoinů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacker-selling-9-2m-us-hospital-records-social-security-numbers-dark-

web-1567803 

 

 

  

http://www.zdnet.com/article/deutsche-telekom-finds-passwords-for-sale-on-dark-web-denies-hack/
http://www.zdnet.com/article/deutsche-telekom-finds-passwords-for-sale-on-dark-web-denies-hack/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/google-accounts-of-us-military-journalists-targeted-by-russian-attack-group/d/d-id/1326069
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29. 6. 2016 

Brendan Iribe – únos účtu na sociální síti Twitter 

Neznámý útočníci dočasně ovládli účet Brendana Iribeho, obchodního ředitele společnosti Oculus, která 

se zabývá virtuální realitou a je vlastněna společností Facebook. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/hacker-takes-over-oculus-ceo-brendan-iribes-twitter-account-

announces-himself-ceo-1568393 

 

 

29. 6. 2016 

Muslim Match – cílem hackerského útoku 

On-line seznamka Muslim Match se stala obětí hackerského útoku, během kterého bylo pravděpodobně 

kompromitováno 150 tisíc uživatelských účtů a půl milionu osobních zpráv. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/en_ca/read/hacked-private-messages-from-dating-site-muslim-

match 

 

 

29. 6. 2016 

Hard Rock Hotel, Casino Las Vegas a Noodles & Company – cílem hackerského útoku 

Hotelové řetězce Hard Rock Hotel, Casino Las Vegas a fastfoodový řetězec Noodles & Company upozornily 

své zákazníky na bezpečnostní incident, během kterého mohlo dojít ke kompromitaci údajů z jejich 

platebních karet. 

Odkazy: https://threatpost.com/hard-rock-las-vegas-noodle-and-co-confirm-hacks/118966/ 

 

 

30. 6. 2016 

US Democratic Party – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „Guccifer 2.0“, který stojí za průnikem do systémů Národní komise Demokratické 

strany (DNC) zveřejnil dalších 25 interních dokumentů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/clinton-hacker-guccifer-2-0-leaks-more-docs-teases-identity-calls-

snowden-assange-heroes-1568304 

 

 

30. 6. 2016 

University of Regina – cílem hackerského útoku 

Zástupci americké University of Regina vyšetřují hackerský průnik do třech počítačů, díky kterému mohlo 

dojít ke kompromitaci jmen, identifikačních čísel a čísel sociálního pojištění studentů a zaměstnanců. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/ca-university-of-regina-launches-investigation-after-computers-

with-personal-information-hacked/  

http://www.ibtimes.co.uk/hacker-takes-over-oculus-ceo-brendan-iribes-twitter-account-announces-himself-ceo-1568393
http://www.ibtimes.co.uk/hacker-takes-over-oculus-ceo-brendan-iribes-twitter-account-announces-himself-ceo-1568393
http://motherboard.vice.com/en_ca/read/hacked-private-messages-from-dating-site-muslim-match
http://motherboard.vice.com/en_ca/read/hacked-private-messages-from-dating-site-muslim-match
https://threatpost.com/hard-rock-las-vegas-noodle-and-co-confirm-hacks/118966/
http://www.ibtimes.co.uk/clinton-hacker-guccifer-2-0-leaks-more-docs-teases-identity-calls-snowden-assange-heroes-1568304
http://www.ibtimes.co.uk/clinton-hacker-guccifer-2-0-leaks-more-docs-teases-identity-calls-snowden-assange-heroes-1568304
https://www.databreaches.net/ca-university-of-regina-launches-investigation-after-computers-with-personal-information-hacked/
https://www.databreaches.net/ca-university-of-regina-launches-investigation-after-computers-with-personal-information-hacked/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Webové stránky Dell's Entrepreneur-in-Residence  (eir.dell.com, .fr, .ie, .co.uk, .nl) 

Pro-islamistický hacktivista „MuhmadEmad“  

http://news.softpedia.com/news/kurdish-hacker-defaces-dell-websites-505203.shtml 

 

Webové stránky 7 indických ambasád  (-) 

Pákistánští hacktivisté „Romantic“ a „Intruder“  

http://news.softpedia.com/news/pakistani-hackers-deface-websites-for-seven-indian-embassy-one-police-

station-505119.shtml 

 

Webové stránky společnosti Eleven Media Group (EMG)  (elevenmyanmar.com) 

Hacktivistická skupina „Union of Hacktivists“  

https://www.databreaches.net/mm-eleven-media-group-hacked-union-of-hacktivists-charged/ 

 

40 webových stránek eskortních služeb  (-) 

Hacktivistická skupina „ElSurveillance“  

http://www.ibtimes.co.uk/religious-hacker-defaces-40-escort-websites-name-allah-1567620 

 

Webové stránky brazilské společnosti Oi Telecom  (oi.com.br) 

Alžírský hacktivista „Red Hell Sofyan“  

https://www.hackread.com/brazilian-telecom-giant-oi-websites-hacked/ 

 

Webové stránky britské policie v Jižním Yorkshire  (southyorks.police.uk) 

Albánští hacktivisté „Nofawkx-al“ a „Kkuq e zi“  

https://www.hackread.com/south-yorkshire-uk-police-websites-hacked/ 

 

Webové stránky Karnataka State Police  (ksp.gov.in) 

Pákistánský hacktivista „Faisal 1337“  

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/karnataka-police-website-hacked-2846379/ 

 

Webové stránky Rumunské fotbalové federace (FRF)  (cuparomaniei.frf.ro) 

Albánský hacktivista „nofawkX-al“  

http://news.softpedia.com/news/after-football-albania-humiliates-romania-in-cyberspace-as-well-

505506.shtml 

  

http://news.softpedia.com/news/kurdish-hacker-defaces-dell-websites-505203.shtml
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky zpravodajství CNN  (news.cnn.com) 

Hacktivistická skupina „Ghost Squad Hackers“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-announces-opsilence-month-long-attacks-on-mainstream-

media-504760.shtml 

 

Webové stránky londýnské burzy (LSE)  (londonstockexchange.com) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3625656/Hackers-attack-Stock-Exchange-Cyber-criminals-

website-two-hours-protest-against-world-s-banks.html 

 

Webové stránky bitcoinové peněženky BitGo  (bitgo.com) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/ddos-attack-on-bitgo-bitcoin-wallet-sends-shockwaves-through-the-

industry-504887.shtml 

 

Webové stránky finanční instituce Bilderberg Group  (bilderbergmeeting.org) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-targets-bilderberg-group-opicarus-transforms-into-project-

mayhem-1564629 

 

Webové stránky rumunské burzy  (sibex.ro) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-targets-bilderberg-group-opicarus-transforms-into-project-

mayhem-1564629 

 

Webové stránky společnosti South African Broadcasting Corporation  (sabc.co.za) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-hacktivists-hit-south-african-state-broadcaster-over-censorship-

1565202 

 

Americké webové stránky Muslimského Bratrstva  (ikhwanweb.com) 

Hacktivista „SkyNetCentral“  

https://www.hackread.com/muslim-brotherhoods-website-suffers-ddos-attacks/ 

 

Webové stránky nacionálních hnutí v Jižní Africe a Zimbabwe  (effighters.org.za, zanupf.org.zw) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Africa“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-attacks-anti-white-movements-in-south-africa-and-

zimbabwe-505251.shtml 
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Nejmenovaný čínský herní portál  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.ibtimes.co.uk/largest-ddos-attack-ever-massive-470gbps-assault-hits-chinese-gambling-site-

1568511 

 

Servery herního portálu společnosti Blizzard  (battle.net) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://www.ibtimes.co.uk/lizard-squad-hacker-mocks-gamers-after-alleged-ddos-attack-blizzard-servers-

1566580 

 

Webové stránky soudního dvora v Minnesotě  (mncourts.gov) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Legion“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-takes-down-minnesota-courts-website-for-god-knows-what-

reason-505610.shtml 

 

Webové stránky nejmenovaného klenotnictví  (-) 

Neznámí útočníci  

http://arstechnica.com/security/2016/06/large-botnet-of-cctv-devices-knock-the-snot-out-of-jewelry-

website/ 

 

Webové stránky 17ti demokratických politiků  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.politico.com/story/2016/06/hackers-house-democrats-websites-224904 
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