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ČR 

08. 10. 2014 

Policie ČR ve spolupráci s bezpečnostními pracovníky – dopadla kybernetického útočníka 

Na případu policie pracovala dva roky a dopadený útočník měl podle výsledků vyšetřování na svědomí 

útoky přibližně na 1500 počítačů s operačním systémem Linux. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/krimi/349915-hackera-ktery-v-cesku-i-v-cizine-napadl-rekordnich-1500-

pocitacu-lapila-policie.html 

 

 

 

14. 10. 2014 

Společnost „Seznam.cz“ – varuje před podvodnými fakturami 

Neznámí podvodníci rozesílají na klienty a dodavatele společnosti Seznam.cz falešnou fakturu. Zpráva 

přichází z e-mailové adresy seznam-fakturace@seznam.cz. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/350522-podvodnici-zkouseji-novy-trik-jak-

vylakat-z-lidi-penize-vydavaji-se-za-zastupce-seznam-cz.html 

 

 

 

16. 10. 2014 

„Česká spořitelna“ – varuje před nebezpečnou aplikací 

Česká spořitelna vydala varování pro své klienty před nebezpečným virem, který se vydává za bezpečnostní 

aplikaci a snaží se dostat k jejich penězům. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/350732-virus-se-vydava-za-bezpecnostni-

aplikaci-varovala-ceska-sporitelna.html 

 

 

 

20. 10. 2014 

Mobilní operátor „O2“ – falešné vyúčtování 

E-mailové schránky v České republice zaplavuje další vlna nebezpečného spamu, která se maskuje za 

vyúčtování mobilního operátora O2. Zaslaná zpráva obsahuje stejně jako v předchozích případech 

nebezpečný virus jako přílohu. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/nova-vlna-nebezpecneho-zavirovaneho-spamu-se-maskuje-jako-

vyuctovani-o2/ 
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23. 10. 2014 

Bezpečnostní konference „Globsec“ – čelila cílenému kybernetickému útoku 

Neznámí útočníci rozeslali účastníkům konference cílené podvodné e-mailové zprávy, které na první pohled 

vypadaly jako informační zpráva zaslaná organizátory konference. Příloha této zprávy, ale obsahovala 

škodlivou přílohu, po jejímž otevření mohli útočníci získat přístup k počítačům účastníků konference. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/351493-hackeri-se-na-slovensku-zamerili-na-

politicke-spicky.html 

 

 

 

27. 10. 2014 

Česká republika – obdržela vyděračský e-mail 

Policie ČR obdržela od neznámého vyděrače e-mailovou zprávu, ve které odesílatel vyhrožuje použitím viru 

Ebola na území České republiky. V žádosti požaduje vyplacení 1 milionu euro formou bitcoinů. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/ebolove-vydirani-rovna-se-1-milion-eur-ve-trech-splatkach-v-

bitcoinech/ 
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Svět 

01. 10. 2014 

Počítačové systémy řetězce „Supervalu“ a „Albertsons“ – napadeni neznámými útočníky 

Za poslední dobu se jednalo již o druhý útok pomocí malwaru na počítačovou síť řetězců. Podle zjištěných 

informací měli útočníci přístup do části sítě, která zpracovává transakce platebních karet. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/supervalu-albertsons-hit-with/ 

 

 

 

02. 10. 2014 

Internetový obchod „Flinn Scientific“ – porušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo pomocí malware proniknout na webový server, na kterém je hostován 

internetový obchod společnosti a odcizit informace týkající se plateb zákazníků od 2. května 2014. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Data-Breach-on-Flinn-Scientific-Server-Lasted-for-Four-Months-

460794.shtml 

 

 

 

03. 10. 2014 

Vzdělávací instituce „Provo City School District“ – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se pomocí phishingových e-mailů podařilo odcizit osobní informace týkající se 1037 

zaměstnanců. Odcizené informace obsahovaly jména, data narození, čísla sociálního zabezpečení a dalších. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Info-Of-1-000-Provo-City-School-District-Employees-Exposed-

460933.shtml 

 

 

 

06. 10. 2014 

Společnost „Touchstone Medical Imaging“ – narušení bezpečnosti 

Společnost informovala veřejnost, že neznámí útočníci získali přístup k osobním údajům pacientů, které 

následně umístily na web. V současnosti nemá společnost informace, že by odcizené údaje byly jakkoliv 

zneužity. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Data-Leak-Reported-With-Five-Month-Delay-by-Touchstone-

Medical-Imaging-461080.shtml 

 

 

 

  

http://www.infosecurity-magazine.com/news/supervalu-albertsons-hit-with/
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10. 10. 2014 

Servery společností „Yahoo“, „WinZip“ a „Lycos“ – napadeny neznámými útočníky 

Neznámí rumunští útočníci se zaměřili na infrastrukturu společností Yahoo, WinZip a Lycos, ve snaze 

začlenit zařízení z těchto sítí do sítě botnet. K tomuto cíli chtěli zneužít zranitelnost Shellshock. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/FBI-Talks-to-Researcher-That-Discovered-the-Attack-on-Yahoo-

461627.shtml 

 

 

 

10. 10. 2014 

„Snapchat“ – fotografie odcizeny pomocí aplikace třetí strany 

Prvotní informace hovořily o krádeži přibližně 13GB fotografií uživatelů Snapchat. Nyní je zřejmé, že 

neznámý útočník fotografie odcizil z databáze aplikace třetí strany, která uživatelům umožňuje ukládat 

fotografie a videa prostřednictvím online služby. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2014/10/snapchat-images-stolen-from-third-party-web-app-

using-hacked-

api/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arstechnica%2Fte

chnology-lab+%28Ars+Technica%3A+Technology+Lab%29 

 

 

 

10. 10. 2014 

Billboard na mrakodrapu v Hongkongu – narušení bezpečnosti 

Dvěma ruským horolezcům a jejich třem komplicům se podařilo vyšplhat na vrchol jednoho z mrakodrapů 

v čínském Hongkongu a změnit pravidelně zobrazované reklamy za svůj text „What’s up Hong Kong“. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Russians-Hack-Billboard-Of-Hong-Kong-Skyscraper-Feed-It-

Video-Stream-461710.shtml 

 

 

 

11. 10. 2014 

Společnost „Dairy Queen“ – narušení bezpečnosti 

Společnost Dairy Queen informovala veřejnost o narušení bezpečnosti platebního systému, který ovlivnil 

přibližně 400 obchodů.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Backoff-POS-Malware-Confirmed-For-Dairy-Queen-Breach-

Almost-400-Stores-Impacted-461771.shtml 
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12. 10. 2014 

Obchodní řetězec „Kmart“ – narušení bezpečnosti 

Jeden z největších amerických obchodních řetězců Kmart oznámil narušení bezpečnosti systému 

zpracovávající platební transakce. Podle jejich vyjádření měli útočníci přístup k některým číslům debetních a 

kreditních karet. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/10/kmart-is-latest-security-breach-victim.html 

 

 

 

13. 10. 2014 

Agentura „Oregon Employment Department“ – narušení bezpečnosti  

Agentura oznámila, že neznámí útočníci získali přístup k databázi obsahující osobní údaje 1,3 milionu lidí 

hledající práci. 

Odkazy: http://www.oregonlive.com/money/index.ssf/2014/10/oregon_employment_department_data_b

reach_are_you_concerned_your_personal_information_was_accessed.html 

 

 

 

13. 10. 2014 

Společnost „Penn Highlands Brookville“ – narušení bezpečnosti 

Společnost „Penn Highlands Brookville“ poskytující zdravotní péči oznámila, že k serveru obsahující 

informace o pacientech Dr. Snydera měl přístup neznámý útočník. 

Odkazy: http://www.phiprivacy.net/penn-highlands-brookville-provides-public-notice-of-data-security-

incident/ 

 

 

 

14. 10. 2014 

Dropbox – únik přihlašovacích údajů 

Neznámá skupina útočníků tvrdí, že získala přístup k přibližně 7 milionům Dropbox účtům, které bude 

zveřejňovat postupně na internetu po zaplacení bitcoinového poplatku. Podle vyjádření společnosti musely 

být tyto údaje ukradeny z jiných služeb. 

Odkazy: http://www.welivesecurity.com/2014/10/14/dropbox-denies-server-hack-nearly-7-million-

account-details-

leak/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eset%2Fblog+%2

8ESET+Blog%3A+We+Live+Security%29 
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http://www.welivesecurity.com/2014/10/14/dropbox-denies-server-hack-nearly-7-million-account-details-leak/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eset%2Fblog+%28ESET+Blog%3A+We+Live+Security%29
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14. 10. 2014 

NATO, evropské a ukrajinské vládní instituce – obětí špionážního malware 

Bezpečnostní společnost „iSIGHT Partners“ objevila skupinu kybernetických špionů označovanou jako 

„SandWorm“, která své útoky směřovala na Severoatlantickou alianci (NATO), ukrajinské a západoevropské 

státní instituce. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2014/10/suspected-russian-sandworm-cyber-spies-targeted-nato-

ukraine/ 

 

 

 

14. 10. 2014 

Kanadská „Wildfire Management Branch“ – narušení bezpečnosti 

Kanadská vláda oznámila únik osobních údajů přibližně 15000 lidí. Útočník měl podle zjištěných informací 

přistupovat z estonské IP adresy. 

Odkazy: http://www.huffingtonpost.ca/2014/10/14/personal-info-accessed-bc-government-site-

databases_n_5985418.html 

 

 

 

15. 10. 2014 

Společnost „Cyberswim“ – narušení bezpečnosti 

Podle vedení společnosti došlo k narušení bezpečnosti od 12. května až do 28. srpna 2014. V tomto období 

měli neznámí útočníci přístup k citlivým informacím zákazníků.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Cyberswim-Announces-Data-Breach-Lasting-For-More-Than-

Three-Months-462237.shtml 

 

 

 

15. 10. 2014 

Jihokorejská společnost Pandora TV – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo přes webové stránky společnosti získat přístup k 114 000 osobních 

záznamů, které obsahovaly informace typu uživatelská jména, zašifrovaná hesla, data narození, adresy, 

e-mailové adresy a telefonní čísla mobilních telefonů. 

Odkazy: http://busanhaps.com/pandora-tv-hit-hackers/ 

 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2014/10/suspected-russian-sandworm-cyber-spies-targeted-nato-ukraine/
http://arstechnica.com/security/2014/10/suspected-russian-sandworm-cyber-spies-targeted-nato-ukraine/
http://www.huffingtonpost.ca/2014/10/14/personal-info-accessed-bc-government-site-databases_n_5985418.html
http://www.huffingtonpost.ca/2014/10/14/personal-info-accessed-bc-government-site-databases_n_5985418.html
http://news.softpedia.com/news/Cyberswim-Announces-Data-Breach-Lasting-For-More-Than-Three-Months-462237.shtml
http://news.softpedia.com/news/Cyberswim-Announces-Data-Breach-Lasting-For-More-Than-Three-Months-462237.shtml
http://busanhaps.com/pandora-tv-hit-hackers/
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16. 10. 2014 

Společnost „UC Davis“ – narušení bezpečnosti 

Neznámému útočníkovi se podařilo nabourat do pracovního e-mailového účtu jednoho z lékařů této 

zdravotnické společnosti. Na základě toho přístupu následně získal přístup osobním údajům přibližně 1326 

pacientů. 

Odkazy: http://www.bizjournals.com/sacramento/news/2014/10/16/uc-davis-doctors-email-hacked-

patients-notified.html 

 

 

 

21. 10. 2014 

Maloobchodní řetězec „Staples“ – narušení bezpečnosti 

Tento maloobchodní řetězec dodávající kancelářské vybavení v současnosti vyšetřuje možné narušení 

bezpečnosti, při kterém by mohla být ohrožena platební data zákazníků společnosti.  

Odkazy: http://dailycaller.com/2014/10/21/staples-likely-the-latest-retailer-hacked-for-customer-credit-

cards/ 

 

 

 

24. 10. 2014 

Společnost „Breyer Horses“ - narušení bezpečnosti 

Podle vyjádření společnosti se neznámým útočníkům podařilo na webový server hostující stránky 

společnosti nainstalovat malware. 

Odkazy: http://itsecuritynews.info/2014/10/24/malware-on-breyer-horses-website-for-about-18-months-

payment-card-data-at-risk/ 

 

 

 

29. 10. 2014 

Společnost „Backcountry Gear“ – narušení bezpečnosti 

Po druhé za tři měsíce, oznámil obchodní řetězec Backcountry Gear, zabývající se prodejem věcí pro 

kempování, narušení bezpečnosti. Útočníci se pokusili odcizit informace týkající se platebních karet 

zákazníků. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/backcountrygear-com-notifies-consumers-of-second-malware-

breach-in-three-months/ 

 

 

 

  

http://www.bizjournals.com/sacramento/news/2014/10/16/uc-davis-doctors-email-hacked-patients-notified.html
http://www.bizjournals.com/sacramento/news/2014/10/16/uc-davis-doctors-email-hacked-patients-notified.html
http://dailycaller.com/2014/10/21/staples-likely-the-latest-retailer-hacked-for-customer-credit-cards/
http://dailycaller.com/2014/10/21/staples-likely-the-latest-retailer-hacked-for-customer-credit-cards/
http://itsecuritynews.info/2014/10/24/malware-on-breyer-horses-website-for-about-18-months-payment-card-data-at-risk/
http://itsecuritynews.info/2014/10/24/malware-on-breyer-horses-website-for-about-18-months-payment-card-data-at-risk/
http://www.databreaches.net/backcountrygear-com-notifies-consumers-of-second-malware-breach-in-three-months/
http://www.databreaches.net/backcountrygear-com-notifies-consumers-of-second-malware-breach-in-three-months/
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29. 10. 2014 

Bílý dům – narušení bezpečnosti 

Neznámí útočníci narušili bezpečnost v neklasifikované počítačové síti Bílého domu. Podle oficiálního 

vyjádření byly učiněny patřičné kroky ke zmírnění rizika.  

Odkazy: http://www.eweek.com/security/hackers-reportedly-breached-white-house-network.html 

 

 

  

http://www.eweek.com/security/hackers-reportedly-breached-white-house-network.html
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Indonéské webové stránky vyhledávače Google (google.co.id) 

Pákistánská hacktivistická skupina „MaDLeeTs“. 

http://hackread.com/google-indonesia-hacked-by-pakistani-hackers/ 

 

Webové stránky pákistánské politické strany PPP (ppp.org.pk) 

Indický hacktivista „Bl@Ck Dr@GoN“. 

http://hackread.com/indian-hacks-pakistan-peoples-party-website/ 

 

Webové stránky Námořní akademie v Massachusetts (maritime.edu) 

Hacktivisté z marocké islamistické skupiny „Union-Mailhacked“.  

http://hackread.com/massachusetts-maritime-academy-website-hacked/ 

 

Webové stránky pákistánské televize SAMAA TV (live.samaa.tv) 

Pákistánský hacktivista „Kai-H4xOrR“. 

http://hackread.com/pakistani-news-channel-samaa-tv-website-hacked/ 

 

Webové stránky policie v indickém městě Ludhiana Rural (ludhianaruralpolice.in) 

Pákistánský hacktivista „VIRkid“. 

http://hackread.com/pakistani-hacker-hacked-india-police-website/ 

 

Webové stránky policie města Vernomia ve státě Oregon (vpd.vernonia-or.gov) 

Indický hacktivista „Newbie Linuxer“. 

http://hackread.com/vernonia-city-police-department-vpd-website-hacked/ 

 

Webové stránky indického Ministerstva pro železnici 

Hacktivista „Zukr@in“. 

http://www.techworm.net/2014/09/pakistani-hacks-indian-railways-website.html 

 

Webové stránky velvyslanectví Ázerbájdžánu v Polsku a Belgii (azembassy.be, azembassy.pl) 

Arménská hacktivistická skupina „Monte Melkonian Cyber Army“. 

http://hackread.com/azerbaijani-embassies-hacked-by-armenian-hackers/ 

 

Indická „National Academy of Customs, Excise & Narcotics“ (nacen.gov.in) 

Hacktivista „H34r75 7h!3f“. 

http://hackread.com/anonymous-india-customs-excise-narcotics-website/ 

 

Webové stránky Telekomunikačního regulačního úřadu Spojených arabských emirátů (ipv6.tra.gov.ae) 

Íránský hacktivista „MoHaMaD VaKeR“. 

http://hackread.com/iranian-hacks-uae-telecom-website/ 

 

Webové stránky indické politické strany Bharatiya Janta Party v Rajkot City (bjprajkotcity.org) 

Hacktivistická skupina „ZCompany Hacking Crew“. 

http://hackread.com/bjp-website-hacked-by-z-company-hacking-crew/ 

http://hackread.com/google-indonesia-hacked-by-pakistani-hackers/
http://hackread.com/indian-hacks-pakistan-peoples-party-website/
http://hackread.com/massachusetts-maritime-academy-website-hacked/
http://hackread.com/pakistani-news-channel-samaa-tv-website-hacked/
http://hackread.com/pakistani-hacker-hacked-india-police-website/
http://hackread.com/vernonia-city-police-department-vpd-website-hacked/
http://www.techworm.net/2014/09/pakistani-hacks-indian-railways-website.html
http://hackread.com/azerbaijani-embassies-hacked-by-armenian-hackers/
http://hackread.com/anonymous-india-customs-excise-narcotics-website/
http://hackread.com/iranian-hacks-uae-telecom-website/
http://hackread.com/bjp-website-hacked-by-z-company-hacking-crew/
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Webové stránky „National University of Modern Languages Lahore Campus“ (NUML), „Pakistan Electric 

Power Company“ (PEPCO) (numl.edu.pk, pepco.gov.pk) 

Neznámí hacktivisté. 

http://www.ibtimes.co.in/mohanlal-fans-hack-pakistan-website-post-actors-picture-dialogue-610930 

 

Webové stránky albánské státní televize „RTSH“ (rtsh.al) 

Neznámí srbští hacktivisté. 

http://www.techworm.net/2014/10/serbian-hackers-deface-rtsh.html 

 

Webové stránky Varšavské burzy cenných papírů (utp.qpw.pl, gpwcatalyst.pl, newcoonect.pl, 

gpwtrader.pl) 

Hacktivisté napojení na ISIS. 

http://www.techworm.net/2014/10/warsaw-stock-exchange-hacked-isis-cyber-criminals.html 

 

 

  

http://www.ibtimes.co.in/mohanlal-fans-hack-pakistan-website-post-actors-picture-dialogue-610930
http://www.techworm.net/2014/10/serbian-hackers-deface-rtsh.html
http://www.techworm.net/2014/10/warsaw-stock-exchange-hacked-isis-cyber-criminals.html
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky ukrajinské volební komise (cvk.gov.ua) 

Hacktivistická skupina „CyberBerkut“. 

http://hackread.com/ddos-attack-ukraine-election-commission-website/ 

 

Čínské vládní webové stránky (shangzhi.gov.cn) 

Hacktivista @VenomSec. 

http://hackread.com/chinese-government-website-taken-down-database-leaked-by-venomsec/ 

 

Ministry of Industry and Trade, Public Works Department,  Israel Economic and Tourism, gov.il domains, 

Israel Government ISP, Embassy of Israel to the United States, Ministry of Finance, Israeli Defense Forces, 

Israel Police Department, Ministry of Defense, Ministry of Finance, Economic Mission U.S., eGovernment, 

Galil Development Authority, Domain Internet Ltd., Integrated Foreign Trade Systém, Israel Institute of 

Productivity, Israeli Immigration, Office of the Prime Minister, State of Israel Mail, The Government of 

Israel, Israeli Ministry of Foreign Affairs, Israel Information Technology, Ministry of Foreign Affairs, 

Foreign Affairs Ministry, The Israeli Antitrust Authority, Israeli Government CERT, Shifra Har, Israel 

Defense Forces, Bank of Israel, Israel Ministry of Foreign Affairs, Israel Government Printing Office, 

Ministry of Finance, Slum Rehabilitation Authority, Water Preservation, Minister Michael Eitan, Israel 

Securities Authority, Israel Government ISP, Ministry of Regional Cooperation, Nativ Project, National 

Insurance of Israel, Ministry of Finance 1 Kaplan Street (ocs.moital.gov.il, pwd.gov.il, sep.gov.il, gov.il, 

tahila.gov.il, embassies.gov.il, ejobs.gov.il, dover.idf.il, telaviv.police.gov.il, defence.gov.il, ecom1.gov.il, 

emus.gov.il, first.gov.il, galil.gov.il, hosting.co.il, ifts.gov.il, iiop.gov.il, immigration.gov.il, index.gov.il, 

int.gov.il, israel.gov.il, israel-mfa.gov.il, itpolicy.gov.il, mfah.gov.il, mofa.gov.il, aa.gov.il, cert.gov.il, 

dev.cbs.gov.il, idf.gov.il, israbank.gov.il, israel-info.gov.il, lapam.gov.il, mohr.gov.il, sra.gov.il, tipa.gov.il, 

msh.gov.il, isa.gov.il, tehila.gov.il, mrc.gov.il, nativ.gov.il, nioi.gov.il, nisa.gov.il,) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-shuts-down-israeli-government-websites-retaliation-killing-14-year-

old-orwah-hammad-1471874 

 

Počítačové systémy města Phoenix 

Neznámí útočníci. 

http://news.softpedia.com/news/City-of-Phoenix-Computers-Under-DDoS-Attack-463286.shtml 

 

http://hackread.com/ddos-attack-ukraine-election-commission-website/
http://hackread.com/chinese-government-website-taken-down-database-leaked-by-venomsec/
http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-shuts-down-israeli-government-websites-retaliation-killing-14-year-old-orwah-hammad-1471874
http://www.ibtimes.co.uk/anonymous-shuts-down-israeli-government-websites-retaliation-killing-14-year-old-orwah-hammad-1471874
http://news.softpedia.com/news/City-of-Phoenix-Computers-Under-DDoS-Attack-463286.shtml

