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ČR 

02. 06. 2014 

Klienti ČSOB – obětí phishingových zpráv 

Podvržená zpráva obsahuje upozornění, že klient obdržel novou zprávu, obsahující odkaz na 

podvržené přihlašovací webové stránky do internetového bankovnictví. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/na-klienty-csob-miri-phishing-s-klasickou-kopii-prihlasovaci-obrazovky/ 

 

 

 

04. 06. 2014 

Česká spořitelna – zneužití platební karty přes Facebook 

Pachatelé, vystupující pod profilem některého z přátel, se snaží z oběti vylákat finanční obnos. 

To učiní tak, že pod záminkou finančního zisku, vyláká z oběti údaje týkající platební karty.  

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2152.xml?archivePage=news_archive_subpo

rtal03&navid= 

 

 

 

06. 06. 2014 

Česká spořitelna – nové chování bankovního viru 

Virus, po úspěšném infikování počítače, upozorňuje klienta po přihlášení do internetového 

bankovnictví na možnost vyplnění osobních údajů, které mají zvýšit bezpečnost. Text se opět 

vyznačuje špatnou češtinou a obsahuje i gramatické chyby. 

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2153.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

12. 06. 2014 

Uživatelé Seznam.cz – obětí phishingových zpráv 

Útočníci pomocí phishingových zpráv distribuují škodlivou aplikaci, která se vydává za oficiální 

aplikaci zabezpečující dvou faktorovou autentizaci ke službám Seznam.cz. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-mobilni-virus-tentokrat-se-maskuje-jako-aplikace-seznamu/ 

 

 

 

  

http://www.lupa.cz/clanky/na-klienty-csob-miri-phishing-s-klasickou-kopii-prihlasovaci-obrazovky/
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2152.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2152.xml?archivePage=news_archive_subportal03&navid=
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2153.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2153.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-mobilni-virus-tentokrat-se-maskuje-jako-aplikace-seznamu/
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18. 06. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingové kampaně 

E-mailová zpráva obsahuje škodlivý odkaz na podvržené přihlašovací webové stránky 

internetového bankovnictví České spořitelny. 

Odkazy: http://www.soom.cz/aktuality/1612--Nova-phishingova-kampan-v-CR-v-jednoduchosti-je-sila 

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2159.xml?archivePage=phishing&navid=nav

00156_phishing_aktuality 

 

 

 

20. 06. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových podvodů 

Neznámý útočník rozesílá podvržené zprávy, ve kterých vyzívá příjemce k vyplnění osobních 

údajů a citlivých údajů k jejich platební kartě do formuláře. Zpráva se vyznačuje špatnou 

češtinou, s velkým množstvím gramatických chyb a překlepů. Zaměstnanci banky současně 

zaznamenali několik pokusů o podvod prostřednictvím telefonických hovorů z telefonního 

čísla  +420 778 040 628.    

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=phishing&docid=internet

/cs/phishing_ie.xml 

 

 

 

20. 06. 2014 

Sociální sítí Facebook – se šíří těžební malware 

Tento malware se po této sociální síti šíří prostřednictvím soukromých zpráv, kdy oběť rozesílá 

svým známým a přátelům zprávu obsahující text „Hahaha“ a přiložených soubor 

IMAG00953.zip, ve kterém se se nachází skript, který do přihlášené počítačové stanice nahraje 

software na těžbu kryptoměn. 

Odkazy: http://www.zive.cz/bleskovky/hahaha-neni-legrace-facebookem-se-siri-tezebni-trojan/sc-4-a-

174226/default.aspx 

 

 

 

24. 06. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových zpráv 

Útočníci se vydávají za vymahače pohledávek, kteří upozorňují klienta na neuhrazenou 

pohledávku ve formě přečerpání účtu. Zpráva se vyznačuje velkým množstvím gramatických 

chyb a přiložená příloha je ve skutečnosti trojským koněm.  

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2169.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

  

http://www.soom.cz/aktuality/1612--Nova-phishingova-kampan-v-CR-v-jednoduchosti-je-sila
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2159.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2159.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=phishing&docid=internet/cs/phishing_ie.xml
https://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=phishing&docid=internet/cs/phishing_ie.xml
http://www.zive.cz/bleskovky/hahaha-neni-legrace-facebookem-se-siri-tezebni-trojan/sc-4-a-174226/default.aspx
http://www.zive.cz/bleskovky/hahaha-neni-legrace-facebookem-se-siri-tezebni-trojan/sc-4-a-174226/default.aspx
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2169.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2169.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
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26. 06. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových zpráv 

Česká spořitelna varuje své klienty před mobilním bankovním malwarem, který se vydává za 

mobilní bezpečnostní aplikaci.  

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2172.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

26. 06. 2014 

Domácí routery – opět napadeny útočníky 

Národnímu CSIRT týmu CSIRT.CZ byl nahlášen další útok na zranitelnost ROM-0, která se týká 

získání konfigurace bez autentizace.  

Odkazy: http://csirt.cz/page/2172/ 

 

 

 

27. 06. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových zpráv 

Česká spořitelna upozornila své zákazníky na další vlnu phishingových útoků. Zpráva vyzívá 

klienta, aby kliknul na přiložený odkaz a vyplnil svoje osobní údaje. Zpráva se vyznačuje 

špatnou češtinou a obsahuje velké množství gramatických chyb.  

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2175.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

27. 06. 2014 

Klienti mobilního operátora Vodafone – obětí phishingových zpráv 

Neznámí podvodníci rozesílají falešné vyúčtování klientům tohoto mobilního operátora. Zprávy 

se vyznačují velmi špatnou češtinou.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/podvodne-e-maily-dluh-v-bance-vyuctovani-od-operatora-ci-rychla-pujcka/ 

 

 

 

30. 06. 2014 

Nová vlna podvodných smluv – obsahuje novou verzi viru 

Podvod se opět šíří prostřednictvím phishingových zpráv. Nová vlna těchto zpráv obsahuje 

verzi viru, která není v současnosti identifikovatelná všemi antiviry. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/340849-obrana-pred-novym-virem-z-e-mailu-

neexistuje.html 

 

http://csirt.cz/page/2172/
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2175.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2175.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/clanky/podvodne-e-maily-dluh-v-bance-vyuctovani-od-operatora-ci-rychla-pujcka/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/340849-obrana-pred-novym-virem-z-e-mailu-neexistuje.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/340849-obrana-pred-novym-virem-z-e-mailu-neexistuje.html
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30. 06. 2014 

Energetické společnosti  - obětí špionážního malware 

Dobře organizovaná skupina útočníků označovaná bezpečnostními experty „Dragonfly“, 

infiltrovala řadu energetických společností z celého světa. Většina obětí této špionáže se 

nachází v USA, Španělsku, Francii, Německu, Turecku a Polsku. Podle vyjádření společnosti 

byly zjištěny některé případy i v České republice. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Energy-Sector-Targeted-By-Cyberespionage-Campaign-448927.shtml 
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Svět 

01. 06. 2014 

Finanční společnost Placemark Investments – napadena útočníky 

Podle vyjádření společnosti došlo k narušení bezpečnosti. Doposud není známý počet 

odcizených osobních údajů klientů společnosti. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/placemark-investments-acknowledges-data-

breach.html 

 

 

 

02. 06. 2014 

Společnost Prevision – napadena útočníky 

Narušení bezpečnosti se údálo na konci března, kdy došlo k nabourání do serveru obsahující 

citlivé údaje o zaměstnancích a klientech společnosti. Podle zveřejněných informací by mělo 

být zasaženo cca 1300 těchto účtů. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/06/monsanto-hacked-1300-accounts-affected.html 

 

 

 

09. 06. 2014 

Bankomaty kanadské Bank of Montreal – zranitelnost hesla pro servisní režim 

Dvěma školákům se podle, běžně na internetu dostupného, návodu podařilo dostat do 

servisního režimu bankomatů kanadské banky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Odkazy: http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/14-years-old-coders-hacked-atm-machine.html 

 

 

 

12. 06. 2014 

Společnost Craftsman book – napadena útočníky 

Podle vyjádření společnosti došlo k neoprávněným aktivitám na webových stránkách 

společnosti. Vlivem tohoto incidentu mohlo dojít při nákupu k neoprávněnému navýšení 

platebních transakcí o další poplatek, který putoval na účty hackerů.  

Odkazy: http://www.databreaches.net/craftsman-books-credit-card-files-hacked-2/ 

 

 

 

  

http://www.esecurityplanet.com/network-security/placemark-investments-acknowledges-data-breach.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/placemark-investments-acknowledges-data-breach.html
http://www.ehackingnews.com/2014/06/monsanto-hacked-1300-accounts-affected.html
http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/14-years-old-coders-hacked-atm-machine.html
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13. 06. 2014 

Společnost Electronic Arts – napadena útočníky 

Podle příspěvku, který byl zveřejněn na Twitteru společnosti, došlo k odcizení 1,2 milionu 

uživatelských pověření pro přihlášení do her Electronic Arts. Tato pověření byla následně 

zveřejněna na internetu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/1-2-Million-Origin-Account-Credentials-Leaked-Online-446730.shtml 

 

 

 

13. 06. 2014 

Společnost AT&T – narušení bezpečnosti 

Někteří ze zákazníků společnosti AT&T byli informováni, že jedna ze servisních společností 

měla přístup k některým z osobních informací zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/AT-T-Customer-Details-Accessed-without-Authorization-446701.shtml 

 

 

 

14. 06. 2014 

Prodejní síť čínských bister PF Chang – narušení bezpečnosti 

Podle posledních zjištění zveřejněných společností, došlo k narušení přibližně v době od 

18. září 2013 do 11. června 2014. Narušení bezpečnosti má za následek ohrožení platebních 

karet zákazníků.    

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2014/06/p-f-changs-breach-likely-began-in-sept-2013/ 

 

 

 

14. 06. 2014 

Pobočka Pizza Domino v Belgii a Francii – napadeny útočníky 

Útočníci z hacktivistické skupiny „Rex Mundi“ získali přístup k více než 592 000 záznamů, které 

patřily francouzským zákazníkům a 58 000 záznamů patřících belgickým zákazníkům. Podle 

vyjádření společnosti nešlo k odcizení údajů o platebních kartách, nicméně odcizené informace 

poskytují dostatek informací k zahájení phishingové kampaně. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Over-650-000-Domino-s-Pizza-Customer-Records-Allegedly-Hacked-

446781.shtml 

 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/1-2-Million-Origin-Account-Credentials-Leaked-Online-446730.shtml
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17. 06. 2014 

Zabezpečená síť britské vlády – narušena útočníky 

Podle vyjádření ministra pro úřad vlády se útočníkům podařilo získat přístup k účtu správce 

systému. Útoku se podařilo zabránit již v jeho počátcích. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/State-Sponsored-Attackers-Gained-Access-to-UK-Government-Intranet-

447208.shtml 

 

 

 

17. 06. 2014 

Diskuzní fórum společnosti Evernote – napadeno útočníky 

Podle zjištění bezpečnostních pracovníků společnosti se útočníkům podařilo získat přístup 

k profilům některých uživatelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Evernote-s-Forum-Server-Has-Been-Hacked-447035.shtml 

 

 

 

20. 06. 2014 

Vietnamské Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí – obětí cíleného 

phishingového útoku 

Podle zveřejněných informací byl útok špionážního charakteru, kdy se cílem stalo vietnamské 

ministerstvo, které má na starosti využívání přírodních zdrojů ve sporných oblastech 

Jihočínského moře. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1987 

 

 

 

20. 06. 2014 

Code Spaces – obětí kombinovaného útoku 

Služba sloužící pro sdílení programových kódů Code Spaces se stala obětí kombinovaného 

útoku. V první části útoku byla služba zasažena DDoS útokem, následně bylo útočníky 

požadováno vyplacení výkupného. Tento požadavek provozovatelé služby odmítli splnit, proto 

útočníci po nabourání kontrolního panelu začali se systematickým mazáním dat. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990 

 

  

http://news.softpedia.com/news/State-Sponsored-Attackers-Gained-Access-to-UK-Government-Intranet-447208.shtml
http://news.softpedia.com/news/State-Sponsored-Attackers-Gained-Access-to-UK-Government-Intranet-447208.shtml
http://news.softpedia.com/news/Evernote-s-Forum-Server-Has-Been-Hacked-447035.shtml
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1987
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990
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21. 06. 2014 

Společnost Metropolitan Companies Inc – napadena útočníky 

Společnost sdružující následující organizace Metropolitan Interpreters and Translators, Inc., 

Metlang LLC, Metropolitan Hospitality, Inc., CTI Metropolitan LLC a Metropolitan Temporaries 

zveřejnila informaci, že 21. dubna došlo k narušení bezpečnosti neznámými útočníky. Tito 

útočníci získali přístup do databáze zaměstnanců, kde byly uloženy jejich osobní údaje. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Access-Metropolitan-Companies-Employee-Information-

447818.shtml 

 

 

 

21. 06. 2014 

Amazon EC2 konzole – napadena útočníky 

Neznámý útočník získal přístup k Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Následně došlo 

k nedostupnosti služby. Útoku předcházel DDoS útok na webové služby Amazonu (AWS), 

kterých je tato aplikace součástí. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Amazon-EC2-Console-Breach-Shuts-Down-Code-Hosting-Service-

447455.shtml 

 

 

 

24. 06. 2014 

Společnost NRAD Medical Associates – narušení bezpečnosti 

Společnost informovala své zákazníky, že jeden z jejich zaměstnanců získal neoprávněný 

přístup k citlivým informacím týkající se zdravotního stavu pacientů. V současnosti není jisté, 

zda byly tyto informace zveřejněny nebo zneužívány třetími osobami.  

Odkazy: http://www.databreaches.net/radiologist-bypasses-billing-system-computer-security-and-acquires-97000-

patients-info-from-nrad-medical-associates/comment-page-1/ 

 

 

 

25. 06. 2014 

BBC News aplikace pro iPhone – napadena útočníky 

Napadená aplikace následně útočníkovi umožnila odeslat falešné oznámení na jejich mobilní 

zařízení. 

Odkazy: http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/bbc-news-official-app-hacked-used-send-bogus-

notifications.html 

 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Access-Metropolitan-Companies-Employee-Information-447818.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Access-Metropolitan-Companies-Employee-Information-447818.shtml
http://www.databreaches.net/radiologist-bypasses-billing-system-computer-security-and-acquires-97000-patients-info-from-nrad-medical-associates/comment-page-1/
http://www.databreaches.net/radiologist-bypasses-billing-system-computer-security-and-acquires-97000-patients-info-from-nrad-medical-associates/comment-page-1/
http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/bbc-news-official-app-hacked-used-send-bogus-notifications.html
http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/bbc-news-official-app-hacked-used-send-bogus-notifications.html
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25. 06. 2014 

Odbor veřejného zdravotnictví a sociálních služeb ve státě Montana – napadeno 

útočníky 

Podle vyjádření úředníků, bylo narušením bezpečnosti na jednom ze serverů instituce 

ovlivněno 1,3 milionů osob. Server obsahoval informace osobního charakteru: jména, adresy, 

data narození, čísla sociálního pojištění, ale i lékařské záznamy.  

Odkazy: http://www.securityweek.com/montana-notifying-13-million-after-state-health-agency-server-

hacked?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Secur

ityWeek+RSS+Feed%29 

 

 

 

30. 06. 2014 

Ukrajinská komerční banka Private Bank – napadena útočníky 

Hacktivisté ze skupiny „Green Dragon Crew“ tvrdí, že se jim podařilo nabourat systémy 

největší ukrajinské komerční banky Private Bank a získat přístup k platebním účtům zákazníků. 

Motivací k útoku měla být skutečnost, že majitel banky Igor Kolomoinsky podporuje vojenské 

akce na jihovýchodě Ukrajiny. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Claim-Attack-on-Largest-Commercial-Bank-in-Ukraine-

448945.shtml 

  

http://www.securityweek.com/montana-notifying-13-million-after-state-health-agency-server-hacked?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/montana-notifying-13-million-after-state-health-agency-server-hacked?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/montana-notifying-13-million-after-state-health-agency-server-hacked?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Úřad guvernéra v Tunceli (tuncelisodes.gov.tr) 

Hacktivistická skupina „RedHack“. 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-

444807.shtml 

 

Ankarská průmyslová komora ASO (aso.org.tr) 

Hacktivistická skupina „RedHack“. 

http://hackread.com/redhack-anonymous-hacks-turkey/ 

 

Bezpečnostní fórum a webové stránky španělské pobočky společnosti ESET (eset.es) 

Indonéský hacktivista „Hmei7“. 

http://hackread.com/indonesian-hmei7-hacks-eset-spain-websites/ 

 

Zpravodajské portály The Sunday a The Sun (organizace) 

Syrská hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“. 

http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/sun-sunday-times-websites-hacked-syrian-electronic-army.html 

 

Oficiální portál města Manila na Filipínách (manila.gov.ph) 

Dva turečtí hacktivisté „VirtuaL“ a „DARKWAR2“. 

http://hackread.com/turkish-hackers-hacks-manila-city-philippines-portal/ 

 

Zpravodajský portál Sky News Egypt (skynewsmistr.com) 

Hacktivista „The BLuE“. 

http://hackread.com/skynews-egypt-website-hacked-by-uae-hacker/ 

 

Zpravodajský portál Reuters (reuters.com) 

Syrská hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“. 

http://arstechnica.com/security/2014/06/syrian-electronic-army-targets-reuters-again-but-ad-network-provided-the-

leak/ 

 

Pakistan Electric Power Company (pepco.gov.pk) 

Pákistánská hacktivistická skupina „Haxors Crew“. 

http://hackread.com/pepco-pakistan-website-hacked-security/ 

 

Webové stránky brazilské herečky Glorie Pires (gloriapires.com.br) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-brazil-hacks-gloria-pires-webiste/ 

 

New York State Board of Electronic (elections.ny.gov) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-world-cup-protest-new-york/ 

 

Pákistánské Directorate General Public Relations (dgpr.gov.pk) 

Pákistánská hacktivistická skupina „Pak Cyber Experts“. 

http://hackread.com/government-of-pakistan-website-hacked/ 

 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-444807.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-444807.shtml
http://hackread.com/redhack-anonymous-hacks-turkey/
http://hackread.com/indonesian-hmei7-hacks-eset-spain-websites/
http://hackersnewsbulletin.com/2014/06/sun-sunday-times-websites-hacked-syrian-electronic-army.html
http://hackread.com/turkish-hackers-hacks-manila-city-philippines-portal/
http://hackread.com/skynews-egypt-website-hacked-by-uae-hacker/
http://arstechnica.com/security/2014/06/syrian-electronic-army-targets-reuters-again-but-ad-network-provided-the-leak/
http://arstechnica.com/security/2014/06/syrian-electronic-army-targets-reuters-again-but-ad-network-provided-the-leak/
http://hackread.com/pepco-pakistan-website-hacked-security/
http://hackread.com/anonymous-brazil-hacks-gloria-pires-webiste/
http://hackread.com/anonymous-world-cup-protest-new-york/
http://hackread.com/government-of-pakistan-website-hacked/
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Webové stránky Arizona State Governon Janice K. Brewer (azgovernon.gov a 

governon.state.az.us) 

Hacktivista „Swan“. 

http://hackread.com/turkish-hacker-hacks-arizona-state-governor-website/ 

 

Webové stránky arménského prezidenta a další vládní stránky (president.am, 

mfa.am, gov.am, armavir.gov.am, gegharkunik.gov.am, kotayk.gov.am, 

tavush.gov.am, vdzor.gov.am, lori.gov.am) 

Hacktivistická skupina „Anti-Armenia Team“. 

http://hackread.com/azerbaijani-hackers-hack-armenian-president-website/ 

 

Webové stránky Israel Defense Forces (idfblog.com) 

Syrská hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“. 

http://hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-israeli-defense-forces-blog/ 

 

Webové stránky Tails OS (organizace) 

Neznámý útočník. 

http://news.softpedia.com/news/Tails-OS-Website-Defaced-No-Need-to-Worry-448831.shtml 

  

http://hackread.com/turkish-hacker-hacks-arizona-state-governor-website/
http://hackread.com/azerbaijani-hackers-hack-armenian-president-website/
http://hackread.com/syrian-electronic-army-hacks-israeli-defense-forces-blog/
http://news.softpedia.com/news/Tails-OS-Website-Defaced-No-Need-to-Worry-448831.shtml
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Online streamová služba Deezer 

Neznámí útočníci. 

http://blog.deezer.com/detailed-update-on-our-recent-downtime/ 

 

Poznámková služba Evernote 

Neznámí vyděrači. 

http://news.softpedia.com/news/Feedly-and-Evernote-Servers-Under-DDoS-Attack-446329.shtml 

 

RSS čtečka Feedly (feedly.com) 

Neznámí vyděrači. 

http://www.lupa.cz/clanky/feedly-com-je-pod-ddos-utokem-vyderacu-problemy-mel-i-evernote/ 

 

Služba pro vytváření genealogických stromů (Ancestry.com) 

Neznámí vyděrači. 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990 

 

Hongkongská polytechnická univerzita  

Neznámí útočníci. 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1984 

 

Apple Daily 

Neznámí útočníci. 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1984 

 

Code Spaces  

Neznámí vyděrači. 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990 

 

Amazon webová služba AWS  

Neznámí vyděrači. 

http://news.softpedia.com/news/Amazon-EC2-Console-Breach-Shuts-Down-Code-Hosting-Service-447455.shtml 

 

Webové stránky zabývající se rodinnou historií (ancestry.com) 

Neznámí útočníci. 

http://news.softpedia.com/news/Ancestry-Services-Crippled-by-DDoS-Attack-447427.shtml 

 

Webové stránky ROOT.CZ (root.cz) 

Neznámí útočníci. 

http://www.root.cz/clanky/ddos-utok-na-servery-internet-info-pohled-administratora/  

 

Webové stránky ukrajinské Private Bank 

Hacktivistická skupina „Green Dragon Crew“. 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Claim-Attack-on-Largest-Commercial-Bank-in-Ukraine-448945.shtml 

 

Webové stránky brazilského Ministerstva pro životní prostředí 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Launched-OpWorldCup-447209.shtml 

http://blog.deezer.com/detailed-update-on-our-recent-downtime/
http://news.softpedia.com/news/Feedly-and-Evernote-Servers-Under-DDoS-Attack-446329.shtml
http://www.lupa.cz/clanky/feedly-com-je-pod-ddos-utokem-vyderacu-problemy-mel-i-evernote/
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1984
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1984
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=1990
http://news.softpedia.com/news/Amazon-EC2-Console-Breach-Shuts-Down-Code-Hosting-Service-447455.shtml
http://news.softpedia.com/news/Ancestry-Services-Crippled-by-DDoS-Attack-447427.shtml

