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ČR 

06. 12. 2013 

Bankomaty, Karlovarský kraj  - pachatelé je osadili falešným čtecím zařízením 

Policisté v Karlovarském kraji překazili pokus o okradení klientů bank prostřednictvím údajů 

získaných z jejich platebních karet. Skupina cizinců umístila na bankomaty v regionu čtecí 

zařízení pro zkopírování identifikačních a přístupových údajů ke kartě. Policisté jednoho 

z pachatelů zadrželi. 

Odkazy: http://vary.idnes.cz/policiste-zadrzeli-cizince-pri-demontazi-skimmovaciho-zarizeni-z-

bankomatu-1sn-/vary-zpravy.aspx?c=A131209_122756_vary-zpravy_slv 

 

 

07. 12. 2013 

Severní Morava - desítky obětí tzv. Policejního viru 

Virus se do počítače oběti nahraje prostřednictvím přílohy phishingového emailu. Následně 

zablokuje celou počítačovou stanici a požaduje po oběti zaplacení výkupného. Vir se snaží 

vystupovat pod hlavičkou Policie ČR. 

Odkazy: http://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policejni-vir-zablokoval-pocitac-desitkam-lidi-divila-

se-i-slecna-katerina-20141.html 

 

 

07. 12. 2013 

Česká pošta – opět phishingové maily 

Česká pošta varuje zákazníky, kteří budou objednávat vánoční dárky přes internet, před 

phishingovým útokem. Podvodné e-maily tentokrát přicházejí z adresy noreply@cz-post.org. 

Odkazy: http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=797199 

 

 

09. 12. 2013 

Twitter účet Karla Schwarzenberga – mohl být hacknut 

Účet na sociální síti Twitter, s více než patnácti tisíci následovníky, není již od konce října 

politikem využíván ke komunikaci se svými voliči. Navíc se před pár týdny na pozadí účtu 

objevila podivná tapeta s nápisem „Pc Hacked By DADI FROM ALGERIA“. Na veškerá 

upozornění svých voličů však nikdo na Twitter účtu strany TOP09 nereaguje. Nelze tedy 

s jistotou říci, že byl účet opravdu odcizen jeho vlastníkovi. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/twitter-karla-schwarzenberga-pc-hacked-by-dadi-from-algerie/ 

 

 

 

 

 

 

http://vary.idnes.cz/policiste-zadrzeli-cizince-pri-demontazi-skimmovaciho-zarizeni-z-bankomatu-1sn-/vary-zpravy.aspx?c=A131209_122756_vary-zpravy_slv
http://vary.idnes.cz/policiste-zadrzeli-cizince-pri-demontazi-skimmovaciho-zarizeni-z-bankomatu-1sn-/vary-zpravy.aspx?c=A131209_122756_vary-zpravy_slv
http://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policejni-vir-zablokoval-pocitac-desitkam-lidi-divila-se-i-slecna-katerina-20141.html
http://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policejni-vir-zablokoval-pocitac-desitkam-lidi-divila-se-i-slecna-katerina-20141.html
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=797199
http://www.lupa.cz/clanky/twitter-karla-schwarzenberga-pc-hacked-by-dadi-from-algerie/
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10. 12. 2013 

Sítě Ministerstva zahraničních věcí ČR a pěti členských států Evropské unie – 

napadeny hackery  

Čínští hackeři odposlouchávali počítačové sítě ministerstev zahraničních věcí pěti evropských 

zemí ČR, Portugalska, Bulharska, Lotyšska a Maďarska před summitem G20 loni v září. Hackeři 

využili politické krize v Sýrii a pronikli do počítačových sítí ministerstev pomocí falešných 

phishingových e-mailů, které zaslali zaměstnancům. E-maily obsahovaly nakažené soubory 

s názvy jako "US_military_options_in_Syria". Název command-and-control serveru obsahoval 

řetězec "g20news", který by mohl naznačovat, že útok byl spojen se zasedáním ministrů 

financí G20 v Paříži v roce 2011. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2013/12/10/china_hacking_g20_syria_ke3chang/ 

http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/tech/20242078/chinese-hackers-spied-on-

europeans-before-g20-meeting-researcher/ 

http://zpravy.idnes.cz/cinsti-hackeri-udajne-napadli-pocitace-ministerstva-zahranici-cr-pya-

/zahranicni.aspx?c=A131210_105835_zahranicni_dam#utm_source=rss&utm_medium=feed&ut

m_campaign=zpravodaj&utm_content=main 

 

 

10. 12. 2013 

Rádio Svobodná Evropa – opět cílem hackerů 

Útok na rádiovou stanici, která sídlí v Praze, započal v neděli (8. 12. 2013) a stanice musela 

přerušit činnost stránek se zpravodajským servisem. Podle dostupných informací se útočníkům 

podařilo servery stanice zahltit podvrženým falešným síťovým provozem a nainstalovat na 

servery škodlivý software. Společnost zaznamenala podobný útok již v listopadu a jeden 

omezenější v roce 2008. 

Odkazy: http://nationalcybersecurity.com/us-funded-radio-free-europe-hit-hackers/ 

 

 

11. 12. 2013 

Česká pošta – opět phishingové maily 

Česká pošta varuje zákazníky, kteří budou objednávat vánoční dárky přes internet, před 

phishingovým útokem. Podvodné e-maily tentokrát přicházejí z adresy noreply@cz-post.net 

a noreply@czposta.com.  

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/321830-cekate-balik-pozor-na-podvodniky.html 

 

 

17. 12. 2013 

Komerční banka – obdržela pokutu za chybu v aplikaci 

Pokutu udělil Úřad pro ochranu osobních údajů za únik dat asi 45 000 klientů banky v červenci 

roku 2013. Pokuta činí 1,8 milionu korun. Uniklá data obsahovala jména, adresy, emaily a 

rodná čísla klientů.   

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/komercni-banka-dostala-kvuli-uniku-dat-od-uoou-pokutu-1-8-

milionu-korun/ 

http://www.theregister.co.uk/2013/12/10/china_hacking_g20_syria_ke3chang/
http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/tech/20242078/chinese-hackers-spied-on-europeans-before-g20-meeting-researcher/
http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/tech/20242078/chinese-hackers-spied-on-europeans-before-g20-meeting-researcher/
http://zpravy.idnes.cz/cinsti-hackeri-udajne-napadli-pocitace-ministerstva-zahranici-cr-pya-/zahranicni.aspx?c=A131210_105835_zahranicni_dam#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://zpravy.idnes.cz/cinsti-hackeri-udajne-napadli-pocitace-ministerstva-zahranici-cr-pya-/zahranicni.aspx?c=A131210_105835_zahranicni_dam#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://zpravy.idnes.cz/cinsti-hackeri-udajne-napadli-pocitace-ministerstva-zahranici-cr-pya-/zahranicni.aspx?c=A131210_105835_zahranicni_dam#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://nationalcybersecurity.com/us-funded-radio-free-europe-hit-hackers/
mailto:noreply@cz-post.net
mailto:noreply@czposta.com
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/321830-cekate-balik-pozor-na-podvodniky.html
http://www.lupa.cz/clanky/komercni-banka-dostala-kvuli-uniku-dat-od-uoou-pokutu-1-8-milionu-korun/
http://www.lupa.cz/clanky/komercni-banka-dostala-kvuli-uniku-dat-od-uoou-pokutu-1-8-milionu-korun/
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17. 12. 2013 

Česká pošta – stále phishingové emaily  

Další vlna phishingových zpráv od České pošty, tentokrát z domény cposta.eu. 

Odkazy: http://csirt.cz/news/security/ 

    http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2013/bezpecnostni-varovani---zneuziti-jmena-

ceske-posty-formou-podvodnych-e-mailu-id42408/  

  

http://csirt.cz/news/security/
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2013/bezpecnostni-varovani---zneuziti-jmena-ceske-posty-formou-podvodnych-e-mailu-id42408/
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2013/bezpecnostni-varovani---zneuziti-jmena-ceske-posty-formou-podvodnych-e-mailu-id42408/
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Svět 

01. 12. 2013 

Bitcointalk.org – DNS únos 

Bitcointalk.org, jedna z největších a nejaktivnějších komunit zaměřených na virtuální měnu, se 

stala obětí útoku man-in-the-middle. Útočník je potenciálně schopen zachytit a upravit 

šifrované přenosy fóra, které mu umožní vidět hesla, ověřovací soubory cookie a soukromé 

zprávy. Členům, kteří se v poslední době přihlásili ke službě, se doporučuje neprodleně změnit 

jejich hesla. Ve stejný den byly webové stránky obětí útoku DDoS, což naznačuje, že obě 

události jsou součástí trvalé škodlivé kampaně. 

Odkazy: http://www.techweekeurope.co.uk/news/bitcointalk-org-says-dns-hijacked-passwords-

compromised-133298 

 

 

02. 12 2013 

New South Wales, Austrálie – hacknuty vládní webové stránky 

Oficiální internetové stránky New South Wales Government (nsw.gov.au) a jejich 28 subdomén 

bylo narušeno útočníky ze skupiny Gantengers Crew, kterým se podařilo nahrát své vlastní 

články na webové stránky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Indonesian-Hackers-Breach-New-South-Wales-Government-

Website-405091.shtml 

 

 

02. 12. 2013 

SheepMarketplace, anonymní tržiště – ukradeno 5 400 BTC (4.9 miliónů $) 

Jednomu z prodejců vystupujícímu pod pseudonymem EBOOK101 se podařilo proniknout do 

systému a odcizit všechny Bitcoiny. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2013/12/03/millions-in-bitcoin-stolen-from-sheep-dark-market-as-user-

flees/ 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-25185225 

 

 

02. 12 2013 

Time, twitter účet novin – hacknut 

K útoku se přihlásila Syrská elektronická armáda (SEA). Důvodem útoku bylo nechvalné 

vyjadřování novin o prezidentu Bašárovi al-Asadovi. Příspěvek, který skupina na stránky účtu 

umístila, byl následně odstraněn. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/syrian-electronic-army-hacks-time-over-person-of-the-year-

poll/article/323304/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SC

MagazineHome%20%28SC%20Magazine%29 

 

 

http://www.techweekeurope.co.uk/news/bitcointalk-org-says-dns-hijacked-passwords-compromised-133298
http://www.techweekeurope.co.uk/news/bitcointalk-org-says-dns-hijacked-passwords-compromised-133298
http://news.softpedia.com/news/Indonesian-Hackers-Breach-New-South-Wales-Government-Website-405091.shtml
http://news.softpedia.com/news/Indonesian-Hackers-Breach-New-South-Wales-Government-Website-405091.shtml
http://www.scmagazine.com/syrian-electronic-army-hacks-time-over-person-of-the-year-poll/article/323304/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
http://www.scmagazine.com/syrian-electronic-army-hacks-time-over-person-of-the-year-poll/article/323304/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
http://www.scmagazine.com/syrian-electronic-army-hacks-time-over-person-of-the-year-poll/article/323304/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
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02. 12. 2013 

UW Medicine, Seattle – malware nakazil PC a ohrozil údaje 90 000 pacientů 

Zaměstnanec UW Medicine otevřel přílohu škodlivého e-mailu a nevědomky stáhl do firemního 

PC malware. Došlo k ohrožení údajů 90 000 pacientů, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, 

data narození, čísla zdravotních záznamů, data ošetření, účtované částky za služby, čísla 

sociálního pojištění a HIC (Medicare) čísla. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/malware-on-hospital-computer-impacts-thousands-of-seattle-

patients/article/323297/ 

  

 

03. 12. 2013 

Čínské uhelné banky (China Coal Bank) – hacknuty stránky 

Útoku údajně přicházel z japonských IP adres. Na stránce meitanbank.com zobrazeny zprávy 

obviňující banku z manipulace s cenami uhlí. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=294 

 http://seclists.org/isn/2013/Dec/15 

 

 

04. 12. 2013 

Facebook, Twitter, Yahoo, Google, LinkedIn, ADP – nalezeno 2 milióny ukradených 

hesel na serveru botnetu Pony 

Výzkumníkům ze SpiderLabs se podařilo dostat k serveru botnetu Pony díky uniklým 

zdrojovým kódům. Zde se nacházely uživatelská jména a hesla patřící uživatelům služeb jako 

je Facebook, Twitter, Yahoo, Google, LinkedIn nebo třeba ADP. Hlavní činností botnetu Pony je 

krádež přihlašovacích údajů k čemukoliv, do čeho je potřeba se přihlašovat. Podle informací od 

bezpečnostních odborníků ze SpiderLabs se na serveru nacházelo 318 121 pro Facebook, 

59 549 pro Yahoo, 54 437 pro Google a 21 708 pro Twitter. Malware na napadených počítačích 

koncových uživatelů funguje jako keylogger, který využívá Firefox, Operu, Chrom, IE, Outlook, 

Windows Mail, různé druhy FTP klientů a podobné druhy aplikací. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2013/12/found-hacker-server-storing-two-million-pilfered-

paswords/ 

 http://www.computerworld.co.nz/article/533430/botnet_snatches_2_million_logins_facebook_

adp_payroll_processor_other_sites/?utm_medium=rss&utm_source=taxonomyfeed 

 

 

04. 12. 2013 

MasterCard – uživatelé cílem phishingových zpráv 

Několik tisíc uživatelů debetních karet společnosti MasterCard obdrželo znepokojující 

e-mailovou zprávu o tom, že jejich platební karta byla dočasně zablokována. E-mail je po 

odborné stránce velmi dobře zpracován a vyzívá oběti, aby vyplnili formulář v příloze a poslali 

jej zpět. Příloha MasterCard_D77559FFA7.zip obsahuje variantu trojanu známého jako 

PasswordStealer.Fareit, Trojan-PWS/W32.Tepfer.131072.HS, PE:Malware.Obscure/ 

Huer!1.9E03, Troj/Agent-AFAZ nebo Trojan.DownLoader9.22851.Fareit, který se specializuje 

na krádeže soukromých dat a přihlašovacích údajů z prohlížečů a FTP klientů. 

http://www.scmagazine.com/malware-on-hospital-computer-impacts-thousands-of-seattle-patients/article/323297/
http://www.scmagazine.com/malware-on-hospital-computer-impacts-thousands-of-seattle-patients/article/323297/
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=294
http://seclists.org/isn/2013/Dec/15
http://arstechnica.com/security/2013/12/found-hacker-server-storing-two-million-pilfered-paswords/
http://arstechnica.com/security/2013/12/found-hacker-server-storing-two-million-pilfered-paswords/
http://www.computerworld.co.nz/article/533430/botnet_snatches_2_million_logins_facebook_adp_payroll_processor_other_sites/?utm_medium=rss&utm_source=taxonomyfeed
http://www.computerworld.co.nz/article/533430/botnet_snatches_2_million_logins_facebook_adp_payroll_processor_other_sites/?utm_medium=rss&utm_source=taxonomyfeed
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Odkazy: http://blog.mxlab.eu/2013/12/03/important-notification-for-a-mastercard-holder-with-trojan-

disguised-as-email-from-mastercard/ 

http://www.net-security.org/malware_news.php?id=2642 

 

 

04. 12. 2013 

UK Council for Graduate Education – hacknuty stránky a účty 636 uživatelů 

Hacker smitt3nz hacknul stránky www.ukcge.ac.uk, které změnil a odcizil u 636 uživatelských 

účtů uživatelská jména, e-mailové adresy a hesla v textové podobě. 

Odkazy: http://www.cyberwarnews.info/2013/12/04/uk-council-for-graduate-education-hacked-defaced-

636-user-accounts-

leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20CyberWarNew

s%20%28Cyber%20War%20News%29 

 

 

04. 12. 2013 

Pixel Federace, vývojová herní firma – odcizena data 38 000 uživatelů 

Hacker odcizil přihlašovací jména a hesla 38 000 účtů uživatelů. Odcizená hesla jsou 

zahashovaná pomocí algoritmu MD5, což znamená, že mohou být snadno odhalitelná. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-38-000-Pixel-Federation-Users-Leaked-by-

Hacker-405987.shtml 

 

 

05. 12. 2013 

JPMorgan Chase, americká banka – zcizeny údaje 465 000 uživatelů platebních karet 

JPMorgan Chase varoval 465 000 uživatelů platebních karet, že v červenci byly při hackerském 

útoku zcizeny jejich údaje. Útok proběhl na servery, na kterých má banka své stránky 

www.ucard.chase.com. Banka obvykle uchovává osobní údaje zákazníků šifrované, ale 

v průběhu útoku se údaje patřící dotčeným zákazníkům dočasně objevily v logovacích 

souborech ve formátu prostého textu. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2013/12/hack-on-jpmorgan-website-exposes-data-for-465000-

card-holders/ 

 http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-jpmorgan-dataexposed-

idUSBRE9B405R20131205 

 

 

05. 12. 2013 

B&G Foods North America, vlastník značky Maple Grove Farms – zcizeny údaje 

zákazníků 

Útočníci mohli získat přístup k jménům, adresám, telefonním číslům a číslům platebních karet. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Personal-and-Financial-Details-Compromised-in-Maple-Grove-

Farms-of-Vermont-Hack-406145.shtml 

http://blog.mxlab.eu/2013/12/03/important-notification-for-a-mastercard-holder-with-trojan-disguised-as-email-from-mastercard/
http://blog.mxlab.eu/2013/12/03/important-notification-for-a-mastercard-holder-with-trojan-disguised-as-email-from-mastercard/
http://www.net-security.org/malware_news.php?id=2642
http://www.cyberwarnews.info/2013/12/04/uk-council-for-graduate-education-hacked-defaced-636-user-accounts-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20CyberWarNews%20%28Cyber%20War%20News%29
http://www.cyberwarnews.info/2013/12/04/uk-council-for-graduate-education-hacked-defaced-636-user-accounts-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20CyberWarNews%20%28Cyber%20War%20News%29
http://www.cyberwarnews.info/2013/12/04/uk-council-for-graduate-education-hacked-defaced-636-user-accounts-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20CyberWarNews%20%28Cyber%20War%20News%29
http://www.cyberwarnews.info/2013/12/04/uk-council-for-graduate-education-hacked-defaced-636-user-accounts-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20CyberWarNews%20%28Cyber%20War%20News%29
http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-38-000-Pixel-Federation-Users-Leaked-by-Hacker-405987.shtml
http://news.softpedia.com/news/Credentials-of-38-000-Pixel-Federation-Users-Leaked-by-Hacker-405987.shtml
http://arstechnica.com/security/2013/12/hack-on-jpmorgan-website-exposes-data-for-465000-card-holders/
http://arstechnica.com/security/2013/12/hack-on-jpmorgan-website-exposes-data-for-465000-card-holders/
http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-jpmorgan-dataexposed-idUSBRE9B405R20131205
http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-jpmorgan-dataexposed-idUSBRE9B405R20131205
http://news.softpedia.com/news/Personal-and-Financial-Details-Compromised-in-Maple-Grove-Farms-of-Vermont-Hack-406145.shtml
http://news.softpedia.com/news/Personal-and-Financial-Details-Compromised-in-Maple-Grove-Farms-of-Vermont-Hack-406145.shtml
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05. 12. 2013 

Mezinárodní skupina podvodníků s platebními kartami, Lotyšsko – zatčeni při 

mezinárodní operaci FatBoy 

Policejní orgány ze Španělska, Litvy, Bulharska, Polska, Estonska, Švédska, Velké Británie, 

Norska a Lotyšska, koordinované European Cybercrime Center (EC3) Europolu, rozbily hlavní 

organizaci mezinárodních podvodníků s platebními kartami založené v Lotyšsku. Zločinci 

způsobili ztráty ve výši stovek tisíců eur.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/International-Payment-Card-Fraud-Ring-Based-in-Latvia-Shut-

Down-406373.shtml 

 

 

09. 12. 2013 

Royal Bank of Scotland – cílem DDoS útoku 

Stránky této skotské banky byly přibližně jednu hodinu nedostupné a zákazníci tak neměli 

přístup k jejich online bankovnictví. Útok se oproti předchozímu, který se uskutečnil před 

týdnem a znepřístupnil stránky s online bankovnictvím po celý den, podařilo rychle vyřešit.  

Odkazy: http://www.scmagazine.com//scottish-bank-experiences-ddos-

attack/article/324792/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20

SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29 

 http://www.techweekeurope.co.uk/news/rbs-natwest-ddos-133707 

 

 

13. 12. 2013 

Nizozemsko - teenager hacknul více než 2 000 počítačů 

Hacker původem z Rotterdamu je podezřelý z nabourání asi 2000 počítačů. Cílem útočníka byly 

včetně zabezpečených institucí také obyčejní lidé. Útočník se zaměřil na nahrávání, stahování a 

ničení souborů.   

Odkazy: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1757863/2013/12/13/Nederland

se-tiener-hackte-meer-dan-2-000-computers.dhtml 

 

 

14. 12. 2013 

TeamBerserk, skupina hackerů – zaplatí dárky chudým z ukradených kreditních karet 

politiků 

Skupina hackerů pod jménem TeamBerserk ohlásila kampaň #opBerserkChristmas, ve které 

hodlá posílat dárky organizacím, starajícím se o chudé a sociálně slabé, z kreditních karet 

ukradených politikům a vládním úředníkům. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2013/12/teamberserk-hackers-buy-gifts-for-less.html 

 

 

 

 

 

http://news.softpedia.com/news/International-Payment-Card-Fraud-Ring-Based-in-Latvia-Shut-Down-406373.shtml
http://news.softpedia.com/news/International-Payment-Card-Fraud-Ring-Based-in-Latvia-Shut-Down-406373.shtml
http://www.scmagazine.com/scottish-bank-experiences-ddos-attack/article/324792/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
http://www.scmagazine.com/scottish-bank-experiences-ddos-attack/article/324792/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
http://www.scmagazine.com/scottish-bank-experiences-ddos-attack/article/324792/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20SCMagazineHome%20%28SC%20Magazine%29
http://www.techweekeurope.co.uk/news/rbs-natwest-ddos-133707
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1757863/2013/12/13/Nederlandse-tiener-hackte-meer-dan-2-000-computers.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1757863/2013/12/13/Nederlandse-tiener-hackte-meer-dan-2-000-computers.dhtml
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16. 12. 2013 

UK – nigérijský muž uvězněn za phishingový podvod se škodou 1,5 miliónu $ 

Olajide Onikoyi, 29letý muž z Manchesteru, byl jedním členů zločinecké skupiny, kteří odesílali 

phishingové e-maily cíleně studentům. V e-mailech je vyzývá, aby aktualizovali své údaje ve 

studijním systému. Metropolitní policejní e-crime jednotka našla v jeho PC protokoly chatu, 

které odhalily spiknutí se zločinci v Rusku, Litvě a Velké Británii. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2013/12/nigerian-man-jailed-for-15-m-phishing.html 

http://news.sky.com/story/1182454/computer-hacker-jailed-for-1-5m-student-scam 

 

 

17. 12. 2013 

US Federal Election Commission – narušení počítačových systémů 

Federální volební komise (Federal Election Commission – FEC) je nezávislá organizace 

financovaná americkou vládou, která má na starosti publikaci zpráv o financování federálních 

voleb. Zatím není jisté, jaké činnosti hackeři prováděli po získání přístupu k systémům 

agentury. Není překvapivé, že z útoku jsou opět viněni čínští hackeři. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Chinese-Hackers-Breach-US-Federal-Election-Commission-

During-Government-Shutdown-410105.shtml 

  http://www.publicintegrity.org/2013/12/17/13996/how-washington-starves-its-election-

watchdog 

 

 

17. 12. 2013 

Turecko - hackerům se podařilo ukrást data 54 milionů občanů 

Podle vyjádření významné turecké firmy Konda, která působí ve výzkumu a poradenství, mělo 

k úniku dojít poskytnutím údajů Nejvyšší volební rady Turecka politickým stranám. Některé 

z těchto volebních stran tato data následně umístily online a byly tak snadno přístupné ruským 

hackerům.  

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/network-security/russian-hackers-allegedly-stole-data-54-

million-turkish-citizens-data.html 

 

 

19. 12. 2013 

The Washington Post  - opět hacknutý 

Útočníci získali přístup k uživatelským jménům a heslům zaměstnanců. Plný rozsah škod nebyl 

stanoven. Hesla byla šifrována, ale společnost si není jista, zda se je hackerům nemůže podařit 

prolomit. To je důvod, proč všichni zaměstnanci byli vyzváni ke změně svého uživatelského 

jména a hesla. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Washington-Post-Hacked-Again-Employee-Credentials-Compromised-

410605.shtml 

 

 

 

http://www.ehackingnews.com/2013/12/nigerian-man-jailed-for-15-m-phishing.html
http://news.sky.com/story/1182454/computer-hacker-jailed-for-1-5m-student-scam
http://news.softpedia.com/news/Chinese-Hackers-Breach-US-Federal-Election-Commission-During-Government-Shutdown-410105.shtml
http://news.softpedia.com/news/Chinese-Hackers-Breach-US-Federal-Election-Commission-During-Government-Shutdown-410105.shtml
http://www.publicintegrity.org/2013/12/17/13996/how-washington-starves-its-election-watchdog
http://www.publicintegrity.org/2013/12/17/13996/how-washington-starves-its-election-watchdog
http://www.esecurityplanet.com/network-security/russian-hackers-allegedly-stole-data-54-million-turkish-citizens-data.html
http://www.esecurityplanet.com/network-security/russian-hackers-allegedly-stole-data-54-million-turkish-citizens-data.html
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19. 12. 2013 

Target, americký maloobchodní řetězec  - ukradena data 40 miliónů platebních karet  

Možnost krádeže dat se týká zákazníků, kteří použili své karty k placení nákupu v obchodech 

společnosti Target v období od 27. listopadu do 15. prosince. Ukradená data mohou zahrnovat 

například jména zákazníků a čísla karet. 

Odkazy:  http://www.reuters.com/article/2013/12/21/us-target-breach-idUSBRE9BH1GX20131221 

http://www.novinky.cz/ekonomika/322705-milionum-lidi-mohli-hackeri-ukrast-udaje-z-

karet.html 

 

 

19. 12. 2013 

Čínská centrální banka – cílem DDoS útoků 

Čínská centrální banka se stala cílem DDoS útoku. V jeho průběhu byly jejich webové stránky 

nedostupné. Důvodem útoku byla vydaná vládní omezení v obchodování s bitcoiny. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/news/technology-25447073 

 http://www.theregister.co.uk/2013/12/19/bitcoin_ddos_pbos_china_bank/ 

 

 

23. 12. 2013 

Corona del Mar High School v Newport Beach v Kalifornii – studenti podezřelí 

z nabourání školních serverů 

Studenti jsou podezřelí z nabourávání do počítačových systémů školy ve snaze změnit si 

známky a získat přístup k testům. Studenti získávali přístupové údaje do systému pomocí 

zařízení připojeného na kabel klávesnice. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/California-High-School-Students-Suspected-of-Hacking-

Computers-to-Change-Grades-411092.shtml 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/local/orange_county&id=9366450 

 

 

24. 12 2013 

BBC – hacknutý FTP server 

Ruský hacker známý pod přezdívkami “Rev0lver” a “HASH.” získal přístup na FTP server 

britské BBC (ftp.bbc.co.uk) a nabízel na prodej přístup ke kompromitovanému serveru. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/FTP-Server-Belonging-to-the-BBC-Hacked-by-Russian-

Cybercriminal-Reuters-412643.shtml 

 

 

27. 12. 2013 

Dogewallet hacknuto - milióny Dogecoinů ukradeny 

Dogewallet.com, portál pro virtuální peněženky virtuální měny Dogecoin byl hacknut a 

zločincům se podařilo přesměrovat všechny transakce na vlastní účet. 

http://www.reuters.com/article/2013/12/21/us-target-breach-idUSBRE9BH1GX20131221
http://www.novinky.cz/ekonomika/322705-milionum-lidi-mohli-hackeri-ukrast-udaje-z-karet.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/322705-milionum-lidi-mohli-hackeri-ukrast-udaje-z-karet.html
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25447073
http://www.theregister.co.uk/2013/12/19/bitcoin_ddos_pbos_china_bank/
http://news.softpedia.com/news/California-High-School-Students-Suspected-of-Hacking-Computers-to-Change-Grades-411092.shtml
http://news.softpedia.com/news/California-High-School-Students-Suspected-of-Hacking-Computers-to-Change-Grades-411092.shtml
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/local/orange_county&id=9366450
http://news.softpedia.com/news/FTP-Server-Belonging-to-the-BBC-Hacked-by-Russian-Cybercriminal-Reuters-412643.shtml
http://news.softpedia.com/news/FTP-Server-Belonging-to-the-BBC-Hacked-by-Russian-Cybercriminal-Reuters-412643.shtml
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Dogewallet-Hacked-Millions-of-Dogecoins-Stolen-

412146.shtml 

http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1toz92/dogewallet_explanation/ 

 

 

30. 12. 2013 

11 izraelských bank – obětí DDoS útoku 

Hacktivisté s přezdívkami Anonymous Tunisia a AnonGhost znepřístupnili webové stránky 

11 soukromých izraelských bank pomocí útoku DDoS. 

Odkazy: http://hackread.com/anonymous-tunisia-anonghost-targets-israeli-banks/  

http://news.softpedia.com/news/Dogewallet-Hacked-Millions-of-Dogecoins-Stolen-412146.shtml
http://news.softpedia.com/news/Dogewallet-Hacked-Millions-of-Dogecoins-Stolen-412146.shtml
http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1toz92/dogewallet_explanation/
http://hackread.com/anonymous-tunisia-anonghost-targets-israeli-banks/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

New South Wales Government, Austrálie – oficiální web stránky 

Indonéští hackeři Gantengers Crew 

http://news.softpedia.com/news/Indonesian-Hackers-Breach-New-South-Wales-Government-Website-

405091.shtml 

 

Jaya TV, indická TV stanice – oficiální web stránky 

Pakistan Haxors Crew 

http://www.ehackingnews.com/2013/11/jaya-tv-website-hacked-and-defaced-by.html 

 

Angolská ambasáda ve Španělsku – oficiální web stránky 

Moroccan Ghosts 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Protest-Against-Angola-Allegedly-Banning-Islam-405069.shtml 

 

United Nations in Ethiopia (et.one.un.org) 

Skupina tureckých hackerů Ayyıldız Tim  

http://www.dataprotectioncenter.com/security/united-nations-in-ethiopia-website-defaced-by-turkish-

hackers/ 

 

State Bank of Patiala, India 

Pakistan Haxors Crew 

http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Hackers-Target-India-s-State-Bank-of-Patiala-405177.shtml 

 

Venezuela, velké množství vládních stránek 

Anonymous hackers z Venezuely a Argentiny 

http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Hackers-Deface-Venezuelan-Government-Websites-

405222.shtml 

 

Undead Labs, herní vývojové studio 

@security_511 ze Saudské Arábie 

http://news.softpedia.com/news/Undead-Labs-Takes-Forum-Offline-Following-Hack-Attack-405416.shtml 

 

OpenSSL.org, oficiální internetové stránky OpenSSL Project 

Turecká skupina hackerů TurkGuvenligi 

http://news.softpedia.com/news/OpenSSL-org-Hacked-and-Defaced-412784.shtml 

 

roundrockisd.org - Round Rock, Independent School District in Texas 

neznámý hacker 

http://www.ehackingnews.com/2013/12/rrisd-hacked-usin-default-password.html 

 

washington.cr.k12.ia.us, Iowa High School – oficiální webové stránky 

neznámý hacker 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Invite-Users-of-Iowa-High-School-Website-to-KKK-Appreciation-

Day-409866.shtml 
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http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Hackers-Deface-Venezuelan-Government-Websites-405222.shtml
http://news.softpedia.com/news/Undead-Labs-Takes-Forum-Offline-Following-Hack-Attack-405416.shtml
http://news.softpedia.com/news/OpenSSL-org-Hacked-and-Defaced-412784.shtml
http://www.ehackingnews.com/2013/12/rrisd-hacked-usin-default-password.html
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Invite-Users-of-Iowa-High-School-Website-to-KKK-Appreciation-Day-409866.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Invite-Users-of-Iowa-High-School-Website-to-KKK-Appreciation-Day-409866.shtml
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United Nations Population Fund (UNPF) 

Dr.SHA6H 

http://hackread.com/syrain-hacker-hacks-unpf-for-syria/ 

 

Federální ministerstvo financí, Nigérie – oficiální webové stránky 

Maroccan Ghosts 

http://www.dataprotectioncenter.com/security/moroccan-hackers-deface-site-of-nigerias-federal-

ministry-of-finance/ 

 

Barmské ministerstvo pro hornictví – oficiální webové stránky 

Muslimská hackerská skupina Myanmars 

http://www.dataprotectioncenter.com/security/website-of-myanmars-ministry-of-mines-hacked/ 

 

Ukrajinský region Brovary – oficiální vládní webové stránky 

Clash Hackerz 

http://www.dataprotectioncenter.com/security/government-website-of-ukraines-brovary-region-hacked/ 

http://hackread.com/syrain-hacker-hacks-unpf-for-syria/
http://www.dataprotectioncenter.com/security/moroccan-hackers-deface-site-of-nigerias-federal-ministry-of-finance/
http://www.dataprotectioncenter.com/security/moroccan-hackers-deface-site-of-nigerias-federal-ministry-of-finance/
http://www.dataprotectioncenter.com/security/website-of-myanmars-ministry-of-mines-hacked/
http://www.dataprotectioncenter.com/security/government-website-of-ukraines-brovary-region-hacked/

