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ČR 

2. 2. 2015 

Komerční banka – varuje před phishingovým e-mailem 

Komerční banka varuje před podvodnými zprávami, které směřují na její klienty. E-mail vybízí adresáta, aby 

z bezpečnostních důvodů ověřil platnost certifikátu kliknutím na aktivní odkaz. Tím dojde k přesměrování 

na podvodné stránky s formulářem pro zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví, které 

pak útočník použije pro odcizení prostředků oběti. 

Odkazy: https://www.mojebanka.cz/InternetBanking/ (v sekci Důležité informace) 

 

 

 

4. 2. 2015 

CZ.NIC – varuje před podvodnými nabídkami registrace doménových jmen 

Sdružení CZ.NIC na svém blogu varuje před operátory společností Česká doménová centrála s.r.o. 

a Registrace internetových domén s.r.o., kteří kontaktují držitele již registrovaných doménových jmen 

s koncovkou .cz. Tito operátoři upozorňují na možný spor s budoucími majiteli stejných domén s jinou 

koncovkou (.org, .info, .net…) a nabízejí za nemalý finanční obnos jejich registraci, dokud jsou volné. 

Odkazy: http://blog.nic.cz/2015/02/04/varovani-pred-podvodnymi-nabidkami-registrace-domenovych-

jmen/ 

 

 

 

9. 2. 2015 

Jména známých e-shopů zneužita v podvodných zprávách 

Po celé ČR bylo zaznamenáno šíření nových podvodných zpráv, které zneužívají jména známých e-shopů 

například MALL.cz, Elektro Kalous, Elektro Oáza či Hogner. E-maily informují příjemce, jehož adresa je i v 

předmětu zprávy, o neuhrazených splátkách objednaného zboží. V příloze se pak nachází soubor, který se 

vydává za kopii požadavku na strhnutí splátky z bankovního účtu. Obsahuje ale downloader, který po 

spuštění stáhne škodlivý kód.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-vlna-zavirovaneho-spamu-chce-zaplatit-promeskane-splatky/ 

 

 

 

  

https://www.mojebanka.cz/InternetBanking/
http://blog.nic.cz/2015/02/04/varovani-pred-podvodnymi-nabidkami-registrace-domenovych-jmen/
http://blog.nic.cz/2015/02/04/varovani-pred-podvodnymi-nabidkami-registrace-domenovych-jmen/
http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-vlna-zavirovaneho-spamu-chce-zaplatit-promeskane-splatky/
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9. 2. 2015 

Komerční banka – důležité bezpečnostní upozornění 

Komerční banka zaznamenala podvodnou aktivitu po přihlášení do internetového bankovnictví MojeBanka 

/ MojeBanka Business, kdy došlo k zobrazení vyskakovacího okna. To vyzývalo klienty k nainstalování 

podvodné aplikace do mobilního telefonu a zadání telefonního čísla.  

Odkazy: https://www.mojebanka.cz/InternetBanking/ (v sekci Důležité informace) 

 

 

 

10. 2. 2015 

Česká spořitelna – varuje před novým phishingovým e-mailem 

Česká spořitelna varuje své klienty před další podobou podvodných e-mailů, která se tváří, že byla zaslána 

službou SERVIS 24. Zpráva obsahuje pouze velmi krátký text a aktivní odkaz, který po kliknutí zobrazuje 

falešnou stránku služby internetového bankovnictví. Tam se pomocí formuláře snaží z obětí vylákat další 

citlivé údaje.  

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2359.xml 

 

 

 

18. 2. 2015 

Raiffeisenbank – varuje před novým phishingovým e-mailem 

Raiffeisenbank upozorňuje na vlnu podvodných e-mailů, které se snaží získat přístup k přihlašovacím 

údajům klientů této instituce do internetového bankovnictví. Tyto zprávy se tváří jako oficiální komunikace 

banky a obsahují pouze krátký text upozorňující na novou přijatou platbu s aktivním odkazem na její 

ověření. Stejně jako v případě ostatních bank i zde dojde k přesměrování na falešné stránky. 

Odkazy: http://www.rb.cz/news/?content=phishing-022015 

 

 

 

19. 2. 2015 

Podvodná kampaň zaměřená na zákazníky čerpacích stanic Agip 

Nevyžádané e-maily lákají své oběti z řad motoristů na slevu na pohonné hmoty. Součástí zprávy je odkaz 

na podvodnou reklamní prezentaci tankovacích stanic Agip, kde pro získání voucheru v hodnotě 1000 Kč 

musí žadatel vyplnit jméno a e-mailovou adresu. V dalším kroku je pak vyzván k zaplacení 500 Kč předem na 

uvedený účet. Že následně obdrží falešný voucher, je zřejmé. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/scam419/potvrzeni-objednavky---vyzva-k-platbe---voucher-agip---20150219/ 

 

 

 

  

https://www.mojebanka.cz/InternetBanking/
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2359.xml
http://www.rb.cz/news/?content=phishing-022015
http://www.hoax.cz/scam419/potvrzeni-objednavky---vyzva-k-platbe---voucher-agip---20150219/
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24. 2. 2015 

Podvodná zpráva nabízí vrácení dokladů a smluv 

V další vlně podvodných zpráv se jejich autoři vydávají za počestné spoluobčany, kterým někdo omylem 

zaslal adresátovi doklady a smlouvy. V příloze se však místo zmíněných dokumentů nachází spustitelný 

soubor, který způsobí zavirování počítače.  

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/362464-podvodnici-zkouseji-novy-trik-s-

doklady.html 

 

 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/362464-podvodnici-zkouseji-novy-trik-s-doklady.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/362464-podvodnici-zkouseji-novy-trik-s-doklady.html
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Svět 

1. 2. 2015 

Provozovatel hotelových řetězců White Lodging Services Corporation – zneužití platebních karet 

Finanční instituce odhalily podvodné jednání neznámých pachatelů, kteří k vlastnímu obohacení zneužili 

informace a PINy ze stovek kreditních a debetních karet použitých v síti hotelů společnosti White Lodging. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/02/banks-card-thieves-hit-white-lodging-again/ 

 

 

 

2. 2. 2015 

Syrské opoziční síly – obětí sociálního inženýrství 

Syrská opozice ztratila gigabajty tajných komunikací a bojových plánů, které padly do rukou hackerům. Ti, 

pomocí sociálního inženýrství a připravených návnad na komunikačních sítích jako je Skype, přesvědčili 

opoziční bojovníky, aby si do počítače stáhli škodlivý malware. 

Odkazy: http://www.pcworld.idg.com.au/article/565290/hackers-tapped-into-syrian-opposition-battle-

plans/ 

 

 

 

2. 2. 2015 

Online rezervační parkovací systém Book2Park – narušení bezpečnosti 

Neznámí hackeři napadli počítačové systémy online rezervačního parkovacího systému provozovatele 

Book2Park.com. Pomocí malware odcizili údaje z použitých platebních karet, které potom nabízeli k dalšímu 

prodeji na undergroundových diskuzních fórech. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Book2Park-com-Service-Hacked-Customer-Cards-Are-Up-for-

Sale-471923.shtml 

 

 

 

4. 2. 2015 

Operace Pawn Storm – špionážní kampaň 

Některé evropské obranné, vládní a mediální organizace se staly terčem útoku špionážní kampaně, která se 

aktuálně zaměřovala na iOS zařízení. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/iOS-Spyware-Used-in-Cyber-Espionage-Campaign-472192.shtml 

 

 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/02/banks-card-thieves-hit-white-lodging-again/
http://www.pcworld.idg.com.au/article/565290/hackers-tapped-into-syrian-opposition-battle-plans/
http://www.pcworld.idg.com.au/article/565290/hackers-tapped-into-syrian-opposition-battle-plans/
http://news.softpedia.com/news/Book2Park-com-Service-Hacked-Customer-Cards-Are-Up-for-Sale-471923.shtml
http://news.softpedia.com/news/Book2Park-com-Service-Hacked-Customer-Cards-Are-Up-for-Sale-471923.shtml
http://news.softpedia.com/news/iOS-Spyware-Used-in-Cyber-Espionage-Campaign-472192.shtml
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5. 2. 2015 

Anthem – narušení bezpečnosti a odcizení dat 

Anthem Inc. je druhá největší národní zdravotní pojišťovnou v USA. Neznámí útočníci pronikli do jejích 

serverů a ukradli čísla sociálního zabezpečení a další osobní údaje. Vzhledem k velikosti společnosti mohl 

mít únik dat dopad na více než 80 milionů klientů. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/02/data-breach-at-health-insurer-anthem-could-impact-

millions/ 

 

 

 

6. 2. 2015 

Webové stránky předsedy Evropského parlamentu – odcizení dat 

Oficiální webové stránky Martina Schulze - předsedy Evropského parlamentu, byly napadeny neznámými 

hackery, kteří se hlásí ke skupině Anonymous. Útočníkům se pomocí SQL injection podařilo získat přístup 

k databázím s citlivými údaji a pravděpodobně i k přihlašovacím údajům. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Website-of-European-Parliament-President-Hacked-

472575.shtml 

 

 

 

9. 2. 2015 

Brazilský platební systém Boletos – nebezpečné přesměrování 

Neznámí hackeři se zaměřili na klienty velmi rozšířeného brazilského platebního systému Boletos, které 

pomocí otravy záznamu DNS přesměrovávali na vlastní podvodné stránky. 

Odkazy: https://blogs.rsa.com/dns-poisoning-used-boleto-fraud/ 

 

 

 

10. 2. 2015 

Volume Licensing Service Center společnosti Microsoft – podvodná zpráva 

Phishingová zpráva napodobuje legitimní e-mail od společnosti Microsoft a dokonce obsahuje osobní 

pozdrav, který je obecně známkou důvěry. Útočníci se v podvodné zprávě zaměřují na korporátní 

zaměstnance, které informují o tom, že získali oprávnění pro zpracování hromadných licencí. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Corporate-Clients-Targeted-with-Volume-License-

Phishing-Email-472636.shtml 

 

 

 

  

http://krebsonsecurity.com/2015/02/data-breach-at-health-insurer-anthem-could-impact-millions/
http://krebsonsecurity.com/2015/02/data-breach-at-health-insurer-anthem-could-impact-millions/
http://news.softpedia.com/news/Website-of-European-Parliament-President-Hacked-472575.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-European-Parliament-President-Hacked-472575.shtml
https://blogs.rsa.com/dns-poisoning-used-boleto-fraud/
http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Corporate-Clients-Targeted-with-Volume-License-Phishing-Email-472636.shtml
http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Corporate-Clients-Targeted-with-Volume-License-Phishing-Email-472636.shtml
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10. 2. 2015 

Účty podporovatelů ISIS na sociálních sítích – napadeny útočníky 

Hacktivistická skupina Anonymous oznámila, že se jí podařilo odhalit a zničit přibližně 800 twitterových 

účtů, 12 facebookových stránek a přes 50 e-mailových schránek, které sloužily k podpoře Islámského státu. 

Odkazy: http://nypost.com/2015/02/10/hacking-group-anonymous-attacks-isis-supporters-online/ 

 

 

 

10. 2. 2015 

Webové stránky Forbes – kompromitace za účelem cíleného útoku 

Čínská hackerská skupina Codoso kompromitovala hojně navštěvovaný finanční web Forbes pomocí 

kombinace zranitelností nultého dne v Adobe Flash a v Internet Exploreru. Během této špionážní kampaně 

se útočníci zaměřovali na konkrétní cíle z oblasti politiky, ekonomiky a obrany. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/chinese-spy-team-hacks-forbescom-security-firms 

 

 

 

10. 2. 2015 

Defence Contract Management Agency – narušení bezpečnosti 

DCMA, americký vládní subjekt, který zajišťuje nákupy výzbroje a zahraniční zbrojní kontrakty pro 

Ministerstvo obrany, upozornil na možné porušení kybernetické bezpečnosti. V souvislosti s probíhajícím 

vyšetřováním incidentu odstavil několik svých serverů od sítě. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2015/02/defense-contract-management-agency-probes-hack/ 

 

 

 

12. 2. 2015 

Klienti jihokorejských bank – obětí krádeže finančních prostředků 

Kyber-kriminální skupině Yanbian Gang, původem z Číny, se podařilo pomocí mobilního malware odcizit 

nemalé finanční prostředky z účtů klientů jihokorejských bank. 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/mobile-malware-gang-steals-millions-

from-south-korean-users/ 

 

 

 

  

http://nypost.com/2015/02/10/hacking-group-anonymous-attacks-isis-supporters-online/
http://www.securityweek.com/chinese-spy-team-hacks-forbescom-security-firms
http://krebsonsecurity.com/2015/02/defense-contract-management-agency-probes-hack/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/mobile-malware-gang-steals-millions-from-south-korean-users/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/mobile-malware-gang-steals-millions-from-south-korean-users/
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12. 2. 2015 

Univerzita v Sydney – narušení bezpečnosti 

Tisíce studentů byly informovány, že v důsledku narušení bezpečnosti informačních systémů univerzity, 

mohou být jejich osobní informace v rukou hackerů. K tomuto incidentu se přihlásil hacktivista Abdilo, 

zaměřující se na vysoké školy, který zároveň zveřejnil informace k zranitelnosti Orsee. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/au-5000-university-of-sydney-students-notified-that-hack-exposed-

their-details/ 

 

 

 

13. 2. 2015 

Carbanak – odcizení finančních prostředků 

Bezpečnostní výzkumníci z Kaspersky Lab upozornili na aktivitu skupiny kriminálníků, kteří dlouhodobě 

nelegálně odčerpávali finanční prostředky v hodnotě více než 300 milionů amerických dolarů z více než 100 

bankovních institucí ve 30 státech. 

Odkazy: http://threatpost.com/carbanak-ring-steals-1-billion-from-banks/111054 

 

 

 

14. 2. 2015 

Pákistánská pobočka banky Standard Chartered – odcizení finančních prostředků 

Dosud neupřesněné množství klientů pákistánské pobočky banky Standard Chartered (SCB) se stalo obětí 

krádeže neznámých hackerů, kteří z jejich účtů odčerpali částku v hodnotě 500 dolarů a přesměrovali ji 

z Pákistánu do Anglie. 

Odkazy: https://www.hackread.com/standard-chartered-bank-hacked-money-stole-via-atms/ 

 

 

 

16. 2. 2015 

Čínská bitcoinová směnárna Bter – odcizení finančních prostředků 

Nejoblíbenější čínská bitcoinová směnárna Bter oznámila, že byla na sv. Valentýna napadena neznámými 

hackery a během útoku přišla o více než 1,1 milionů liber v digitální měně. 

Odkazy: http://thehackernews.com/2015/02/bter-bitcoin-exchange-hacked.html 

 

 

 

  

http://www.databreaches.net/au-5000-university-of-sydney-students-notified-that-hack-exposed-their-details/
http://www.databreaches.net/au-5000-university-of-sydney-students-notified-that-hack-exposed-their-details/
http://threatpost.com/carbanak-ring-steals-1-billion-from-banks/111054
https://www.hackread.com/standard-chartered-bank-hacked-money-stole-via-atms/
http://thehackernews.com/2015/02/bter-bitcoin-exchange-hacked.html
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16. 2. 2015 

Equation Group – špionážní kampaň 

Bezpečnostní výzkumníci z Kaspersky Lab zveřejnili detailní informace o aktivitách špionážní skupiny 

Equation, která je zodpovědná za kompromitaci několika tisíc cílů z více než 30 zemí. Skupina se zaměřuje 

na vládní a diplomatické instituce, dále na vojenský, telekomunikační, letecký a energetický sektor, včetně 

jaderného výzkumu. 

Odkazy: http://securelist.com/blog/research/68750/equation-the-death-star-of-malware-galaxy/ 

 

 

 

17. 2. 2015 

Operace Arid Viper – malware kampaň 

Bezpečnostní společnost Trend Micro vydala zprávu o pokračující malware kampani, která cílí na izraelské 

oběti a využívá síťové infrastruktury v Německu. Zahrnuje použití spear-phishingových e-mailů s přílohou 

obsahující malware, vydávající se za pornografické video 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/arid-viper-gaza-vs-israel-cyber-

conflict/ 

 

 

 

18. 2. 2015 

Herní společnost Big Fish – narušení bezpečnosti 

Neznámí útočníci napadli systémy pro online platby herní společnosti Big Fish. Zde nainstalovali malware, 

který sbíral osobní data a platební údaje zákazníků, včetně termínů exspirace platebních karet a CVV2 kódů. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/payment-card-data-compromised-big-fish-games-breach 

 

 

 

18. 2. 2015 

Bulk Reef Supply – narušení bezpečnosti 

Prodejce příslušenství pro akvária Bulk Reef Supply oznámil, že jeho webové stránky byly přibližně půl roku 

kompromitovány pomocí malware a data zákazníků, včetně údajů z kreditních karet, tak mohou být 

v ohrožení. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/bulk-reef-supply-web-site-compromised-between-july-2014-

january-2015/ 

 

 

 

  

http://securelist.com/blog/research/68750/equation-the-death-star-of-malware-galaxy/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/arid-viper-gaza-vs-israel-cyber-conflict/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/arid-viper-gaza-vs-israel-cyber-conflict/
http://www.securityweek.com/payment-card-data-compromised-big-fish-games-breach
http://www.databreaches.net/bulk-reef-supply-web-site-compromised-between-july-2014-january-2015/
http://www.databreaches.net/bulk-reef-supply-web-site-compromised-between-july-2014-january-2015/
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18. 2. 2015 

Webové stránky RedTube – nebezpečné přesměrování 

Po webových stránkách serveru s erotickým obsahem xHamster se stal RedTube druhým podobným, který 

byl kompromitován. Útočníci vložili přímo do webových stránek škodlivý kód, který návštěvníky přes skrytý 

iFrame přesměrovával na Angler Exploit Kit.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Major-Adult-Website-Gets-Hacked-Malicious-Iframe-Leads-to-

Angler-EK-473575.shtml 

 

 

 

18. 2. 2015 

Webové stránky Jamieho Olivera – nebezpečné přesměrování 

Webové stránky známého šéfkuchaře Jamieho Olivera byly hacknuty tak, že skrze skrytý iFrame byli 

návštěvníci stránek přesměrováni na podvodné stránky, odkud mohl být do jejich počítačů instalován 

škodlivý malware. 

Odkazy: https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/02/celebrity-chef-jamie-olivers-website-hacked-

redirects-to-exploit-kit/ 

 

 

 

19. 2. 2015 

Gemalto – kompromitace klíčů k dešifrování mobilní komunikace  

Z dokumentu vyneseného Edwardem Snowdenem vyplývá, že britské zpravodajské službě GCHQ se 

podařilo ovládnout síť společnosti Gemalto, která je největším dodavatelem SIM karet. Tím získali i přístup k 

databázi klíčů používaných k šifrování hovoru mezi mobilním telefonem a sítí operátora. 

Odkazy: https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/ 

 

 

 

19. 2. 2015 

Kanadská bitcoinová směnárna Cavirtex – narušení bezpečnosti 

Po úspěšném útoku hackerů na kanadskou bitcoinovou směnárnu Cavirtex se tato společnost rozhodla 

ukončit svoji činnost. Oznámení přišlo po zjištění, že starší verze databází mohly být kompromitovány. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bitcoin-Exchange-Cavirtex-Ceases-Activity-After-Hack-Attack-

473708.shtml 

 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Major-Adult-Website-Gets-Hacked-Malicious-Iframe-Leads-to-Angler-EK-473575.shtml
http://news.softpedia.com/news/Major-Adult-Website-Gets-Hacked-Malicious-Iframe-Leads-to-Angler-EK-473575.shtml
https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/02/celebrity-chef-jamie-olivers-website-hacked-redirects-to-exploit-kit/
https://blog.malwarebytes.org/exploits-2/2015/02/celebrity-chef-jamie-olivers-website-hacked-redirects-to-exploit-kit/
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/
http://news.softpedia.com/news/Bitcoin-Exchange-Cavirtex-Ceases-Activity-After-Hack-Attack-473708.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bitcoin-Exchange-Cavirtex-Ceases-Activity-After-Hack-Attack-473708.shtml
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19. 2. 2015 

Lenovo – předinstalovaný adware Superfish 

Čínská společnost Lenovo přiznala, že na některé počítače předinstalovala software Superfish. Ten měl 

sloužit nejen k automatickému vkládání vlastní reklamy do výsledků vyhledávání, ale obsahoval i vlastní 

certifikační autoritu. Ta vydala falešné SSL/TLS certifikáty pro řadu subjektů a díky tomu mohl Superfish 

zaznamenávat šifrovanou komunikaci. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2015/02/lenovo-pcs-ship-with-man-in-the-middle-adware-that-

breaks-https-connections/ 

 

 

 

20. 2. 2015 

Desert Falcons – špionážní kampaň 

Výzkumníci z Kaspersky Lab odhalili vůbec první čistě arabskou APT skupinu, přezdívanou Desert Falcons. 

Skupina asi třiceti útočníků, která pravděpodobně operuje z Palestiny, Egypta a Turecka, se zaměřuje kromě 

USA na důležité vládní a vojenské organizace ze zemí Blízkého a Středního východu. 

Odkazy: http://blog.kaspersky.com/desert-falcon-arabic-apt/ 

 

 

 

24. 2. 2015 

Vietnamská doména Google – nebezpečné přesměrování 

Skupina Lizard Squad napadla vietnamské stránky vyhledávače Google. Útočníkům se nepodařilo hacknout 

samotný Google, ale pomocí otravy záznamu DNS přesměrovali provoz z legitimní stránky Google.com.vn 

na vlastní IP adresu. 

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/lizard-squad-disrupts-google-in-vietnam-to-promote-ddos-

for-hire-service-11443.html 

 

 

 

25. 2. 2015 

Řídící servery botnetu Ramnit – vypnuty Europolem 

Europolu se podařilo vypnout řídící servery botnetu Ramnit, kterým bylo infikováno přes 3,2 milionů 

počítačů na celém světě. Botnet se zaměřoval zejména na krádeže přihlašovacích údajů k internetovému 

bankovnictví. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Europol-Takes-Down-Botnet-of-350-000-Million-Computers-

474258.shtml 

 

 

 

http://arstechnica.com/security/2015/02/lenovo-pcs-ship-with-man-in-the-middle-adware-that-breaks-https-connections/
http://arstechnica.com/security/2015/02/lenovo-pcs-ship-with-man-in-the-middle-adware-that-breaks-https-connections/
http://blog.kaspersky.com/desert-falcon-arabic-apt/
http://blog.kaspersky.com/desert-falcon-arabic-apt/
http://www.hotforsecurity.com/blog/lizard-squad-disrupts-google-in-vietnam-to-promote-ddos-for-hire-service-11443.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/lizard-squad-disrupts-google-in-vietnam-to-promote-ddos-for-hire-service-11443.html
http://news.softpedia.com/news/Europol-Takes-Down-Botnet-of-350-000-Million-Computers-474258.shtml
http://news.softpedia.com/news/Europol-Takes-Down-Botnet-of-350-000-Million-Computers-474258.shtml
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27. 2. 2015 

Green Group Defence Services – narušení bezpečnosti 

Pro-ruská hacktivistická skupina CyberBerkut údajně získala přístup k souborům v mobilním zařízení 

představitele privátní společnosti Green Group, která se zaměřuje na podpůrné činnosti spojené s obranou. 

Zmíněný představitel byl součástí americké vojenské delegace, která navštívila Kyjev. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/news-alert-hacktivists-claim-to-have-accessed-files-from-private-us-

based-defense-group/article/400741/ 

 

 

 

27. 2. 2015 

Telekomunikační společnost TalkTalk – masivní únik dat  

Britská telekomunikační společnost TalkTalk, která pro své zákazníky zajišťuje širokopásmové připojení, 

hlasovou telefonii, televizní a mobilní služby, potvrdila, že utrpěla velký únik informací o svých klientech od 

dodavatele třetí strany. Data nyní zřejmě padla do rukou podvodníků, kteří se na jednotlivé klienty zaměří. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/fraudsters-target-talktalk-customers-after-data-breach 

 

 

 

27. 2. 2015 

Nizozemská společnost ASML – napadena útočníky 

Společnost ASML, která je špičkovým výrobcem strojů na produkci čipů, oznámila, že její servery byly 

napadeny skupinou čínských hackerů. Těm se údajně nepodařilo získat utajované informace společnosti, ale 

pravděpodobně získali velmi cenné technologické informace pro výrobu EUV. 

Odkazy: http://cyberwarzone.com/asml-hack-global-chip-machine-producer-in-the-netherlands-and-

france-has-been-hacked/ 

 

 

 

28. 2. 2015 

Uber – narušení bezpečnosti 

Společnost Uber, která se zabývá poskytováním taxi služeb pomocí vyhledávací mobilní aplikace, oznámila 

narušení bezpečnosti jedné z jejích databází. Ta obsahovala přibližně 50 tisíc jmen řidičů a čísel řidičských 

oprávnění, které se mohly dostat do nepovolaných rukou. 

Odkazy: http://blog.uber.com/2-27-15 

 

 

 

  

http://www.scmagazine.com/news-alert-hacktivists-claim-to-have-accessed-files-from-private-us-based-defense-group/article/400741/
http://www.scmagazine.com/news-alert-hacktivists-claim-to-have-accessed-files-from-private-us-based-defense-group/article/400741/
http://www.securityweek.com/fraudsters-target-talktalk-customers-after-data-breach
http://cyberwarzone.com/asml-hack-global-chip-machine-producer-in-the-netherlands-and-france-has-been-hacked/
http://cyberwarzone.com/asml-hack-global-chip-machine-producer-in-the-netherlands-and-france-has-been-hacked/
http://blog.uber.com/2-27-15
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Webové stránky několika filipínských vládních institucí (http://bislig.gov.ph/) 

Hacktivistická skupina „Anonymous Philippines“  

http://www.msn.com/en-ph/news/other/anonymous-ph-hacks-gov%E2%80%99t-websites-to-demand-

justice-for-slain-44-pnp-saf-officers/ar-AA8O1Ur 

 

Webové stránky satirického webu (http://hotmanila.ph/) 

Hacktivistická skupina „Bloodsec International“  

http://www.hotmanila.ph/content/special-reports/hack-attack 

 

Webové stránky arizonské národní gardy (http://ems.azdema.gov/) 

Hacktivistická skupina „3xp1r3 Cyber Army“  

https://www.hackread.com/arizona-army-national-guard-website-hacked-3xp1r3-cyber-army/  

 

Webové stránky dvou tureckých vládních institucí (http://www.afyonafad.gov.tr, 

http://www.afyonab.gov.tr) 

Hacktivista „Muhmad Emad“  

https://www.hackread.com/stop-supporting-isis-anonymous-kurdistan-hacks-turkish-govt-sites/ 

 

Webové stránky Státní univerzity v Ohio (http://www.osu.edu) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“  

http://teamcyberpoison.org/2015/02/18/how-do-they-do-it-anonghosts-part-1-the-lazaru/ 

 

Webové stránky nejstarších arabských novin (http://www.alittihad.ae) 

Hacktivistická skupina sympatizující s ISIS  

https://www.hackread.com/uae-al-ittihad-newspaper-website-hacked-by-isis-hackers/ 

 

Webové stránky soukromé vojenské akademie v Californii (http://armyandnavyacademy.org) 

Hacktivistická skupina „Anonghost“  

http://www.latesthackingnews.com/2015/02/18/anonghost-hacked-and-defaced-official-website-of-a-

school/ 

 

Webové stránky ministerstva obrany Chile (http://www.ssdefensa.cl) 

Hacktivistická skupina sympatizující s ISIS  

https://www.hackread.com/isis-supporters-hack-chiles-ministry-defense-website/ 

 

Webové stránky společnosti Lenovo (http://lenovo.com) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://thehackernews.com/2015/02/lenovo-hacked.html 

 

  

http://www.msn.com/en-ph/news/other/anonymous-ph-hacks-gov%E2%80%99t-websites-to-demand-justice-for-slain-44-pnp-saf-officers/ar-AA8O1Ur
http://www.msn.com/en-ph/news/other/anonymous-ph-hacks-gov%E2%80%99t-websites-to-demand-justice-for-slain-44-pnp-saf-officers/ar-AA8O1Ur
http://www.hotmanila.ph/content/special-reports/hack-attack
https://www.hackread.com/arizona-army-national-guard-website-hacked-3xp1r3-cyber-army/
https://www.hackread.com/stop-supporting-isis-anonymous-kurdistan-hacks-turkish-govt-sites/
http://teamcyberpoison.org/2015/02/18/how-do-they-do-it-anonghosts-part-1-the-lazaru/
http://teamcyberpoison.org/2015/02/18/how-do-they-do-it-anonghosts-part-1-the-lazaru/
https://www.hackread.com/uae-al-ittihad-newspaper-website-hacked-by-isis-hackers/
https://www.hackread.com/uae-al-ittihad-newspaper-website-hacked-by-isis-hackers/
http://www.latesthackingnews.com/2015/02/18/anonghost-hacked-and-defaced-official-website-of-a-school/
http://www.latesthackingnews.com/2015/02/18/anonghost-hacked-and-defaced-official-website-of-a-school/
https://www.hackread.com/isis-supporters-hack-chiles-ministry-defense-website/
http://thehackernews.com/2015/02/lenovo-hacked.html
http://thehackernews.com/2015/02/lenovo-hacked.html
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Přehled hacknutých či změněných (defaced) účtů na sociálních sítích 

Twitterový účet restaurace Chipotle (@ChipotleTweets) 

Neznámí útočníci  

http://mashable.com/2015/02/08/chipotle-hacked-apology/ 

 

Twitterový účet finančního ředitele Twitteru (@anthonynoto) 

Neznámí útočníci  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/twitter-cfo-anthony-noto-s-account-appears-to-

have-been-hacked 

 

Twitterový účet zpravodajského portálu Newsweek (@Newsweek) 

Hacktivistická skupina „CyberCaliphate“  

http://krebsonsecurity.com/2015/02/defense-contract-management-agency-probes-hack/ 

 

Facebooková stránka Syrian Observatory For Human Rights (https://www.facebook.com/syriahroe) 

Hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“  

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Feb-12/287210-observatory-hacked-by-syrian-

electronic-army.ashx 

 

Twitterový účet wrestlingového profesionála Antonia Cesara (@WWECesaro) 

Neznámí útočníci  

http://www.welivesecurity.com/2015/02/18/hacker-puts-words-wrestlers-mouth-wwe-twitter-hack/ 

 

Twitterový účet mexické pobočky automobilky Nissan (@Nissan_mx) 

Neznámý mexický útočník  

https://www.secureworldexpo.com/nissan-twitter-hack-new-way-show-your-love-valentines-day 

 

Twitterový účet rappera Griminal (@Griminal) 

Neznámí útočníci  

http://www.techworm.net/2015/02/rapper-griminals-twitter-hacked-hackers-post-suicidal-tweets.html 

 

  

http://mashable.com/2015/02/08/chipotle-hacked-apology/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/twitter-cfo-anthony-noto-s-account-appears-to-have-been-hacked
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/twitter-cfo-anthony-noto-s-account-appears-to-have-been-hacked
http://krebsonsecurity.com/2015/02/defense-contract-management-agency-probes-hack/
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Feb-12/287210-observatory-hacked-by-syrian-electronic-army.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Feb-12/287210-observatory-hacked-by-syrian-electronic-army.ashx
http://www.welivesecurity.com/2015/02/18/hacker-puts-words-wrestlers-mouth-wwe-twitter-hack/
https://www.secureworldexpo.com/nissan-twitter-hack-new-way-show-your-love-valentines-day
http://www.techworm.net/2015/02/rapper-griminals-twitter-hacked-hackers-post-suicidal-tweets.html
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Holandské vládní webové stránky (http://rijksoverheid.nl) 

Neznámí útočníci  

http://www.theregister.co.uk/2015/02/12/dutch_gov_websites_ddos/ 

 

Webové stránky města Columbia (http://www.gocolumbiamo.com) 

Neznámí útočníci  

http://news.softpedia.com/news/DDoS-Launched-Against-Columbia-City-Website-473132.shtml 

 

Servery společností Microsoft’s Xbox Live a Daybreak Games (-) 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“  

http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/16/lizard-squad-attacks-xbox-live-daybreak-games 

 

Webové stránky saúdsko-arabské banky Aljazira (http://www.online.baj.com.sa) 

Hacktivistická skupina „The Oppressed Defenders“  

https://www.hackread.com/opsaudi-hackers-shutdown-saudi-bank-site/ 

 

Webové stránky Arabské národní banky (https://onlinebanking.anb.com.sa) 

Hacktivistická skupina „The Oppressed Defenders“  

https://www.hackread.com/opsaudi-hackers-shutdown-saudi-arab-national-bank-website/ 

 

Vládní agentury v New York City (-) 

Hacktivistická skupina „The Oppressed Defenders“  

http://www.techworm.net/2015/02/new-york-city-hit-with-ddos-attacks-government-email-service-

knocked-out.html 

 

http://www.theregister.co.uk/2015/02/12/dutch_gov_websites_ddos/
http://www.theregister.co.uk/2015/02/12/dutch_gov_websites_ddos/
http://news.softpedia.com/news/DDoS-Launched-Against-Columbia-City-Website-473132.shtml
http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/16/lizard-squad-attacks-xbox-live-daybreak-games
https://www.hackread.com/opsaudi-hackers-shutdown-saudi-bank-site/
https://www.hackread.com/opsaudi-hackers-shutdown-saudi-arab-national-bank-website/
http://www.techworm.net/2015/02/new-york-city-hit-with-ddos-attacks-government-email-service-knocked-out.html
http://www.techworm.net/2015/02/new-york-city-hit-with-ddos-attacks-government-email-service-knocked-out.html

