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ČR 

8. 2. 2016 

Facebook – phishingová zpráva 

Podle informací bezpečnostního týmu CSIRT.CZ cílila na české uživatele sociální sítě Facebook podvodná 

zpráva zasílaná jménem uživatele "Facebook security". Odkaz ve zprávě vede na phishingovou stránku 

požadující zadání přihlašovacích údajů pro přístup na Facebook. 

Odkazy: https://csirt.cz/page/3166/ 

 

 

11. 2. 2016 

mBank – phishingová stránka 

Na sociální síti Facebook se objevila reklamní kampaň na internetové bankovnictví MBank. Samotný profil 

MBank na sociální síti, stejně jako falešné přihlášení do internetového bankovnictví byly velmi podobné těm 

oficiálním patřícím společnosti mBank a sloužily k vylákání přihlašovacích údajů klientů. 

Odkazy: http://www.mbank.cz/blog/post,659,pozor-phishingovy-utok-na-mbank.html 

 

 

16. 2. 2016 

Tuzemské obchodní řetězce – podvodné soutěže 

V internetovém prohlížeči se zobrazovala reklama, která lákala na mnohatisícové poukázky například 

do Penny Marketu, Tesca, Billy a dalších obchodních řetězců. Pro získání ceny pak musel uživatel 

po zodpovězení otázek ještě vyplnit své jméno a telefonní číslo a zavolat na „zákaznickou“ linku, aby si mohl 

svou odměnu vyzvednout. Hovor však byl zpoplatněn vysokou částkou. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/394943-chcete-12-000-kc-slibuji-duverivcum-

penize-pak-je-ale-oberou.html 

 

 

17. 2. 2016 

Česká spořitelna – phishingové stránky 

Česká spořitelna v únoru upozorňovala své zákazníky na možné zneužití internetového bankovnictví hned 

třikrát. V jednom z případů se útočníci odkazovali na falešnou přihlašovací stránku služby Servis24 

prostřednictvím podvodné zprávy na sociální síti Facebook. Pachatelé se jejím prostřednictvím snažili 

vylákat přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví klientů. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2626.xml?archivePage=phishing&na

vid=nav00156_phishing_aktuality 

 

 

https://csirt.cz/page/3166/
http://www.mbank.cz/blog/post,659,pozor-phishingovy-utok-na-mbank.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/394943-chcete-12-000-kc-slibuji-duverivcum-penize-pak-je-ale-oberou.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/394943-chcete-12-000-kc-slibuji-duverivcum-penize-pak-je-ale-oberou.html
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2626.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2626.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
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19. 2. 2016 

Bohemia Interactive – narušení bezpečnosti 

Česká herní vývojářská společnost Bohemia Interactive vyzvala své fanoušky, kteří přispívají svými reporty 

a hlášeními chyb ke zkvalitňování her DayZ a Arma 3, aby si z bezpečnostních důvodů změnili svá hesla, 

pokud je používají i k jiným službám. Varování vydala na základě potenciálního narušení bezpečnosti 

jednoho z jejich systémů - Mantis Feedback Tracker. 

Odkazy: https://forums.bistudio.com/topic/188198-feedback-tracker-attempted-security-breach/ 

 

  

https://forums.bistudio.com/topic/188198-feedback-tracker-attempted-security-breach/
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Svět 

3. 2. 2016 

Wordpress – šíření ransomware 

Velký počet webových stránek postavených na redakčním systému Wordpress v mnoha zemích byl napaden 

a pozměněn tak, aby distribuoval ransomware a další škodlivý software. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/02/mysterious-spike-in-wordpress-hacks-silently-delivers-

ransomware-to-visitors/ 

 

 

3. 2. 2016 

Magnolia Health Corporation – únik dat 

Americká zdravotnická organizace Magnolia Health Corporation odhalila únik informací. Neznámý útočník 

zneužil k vylákání tabulky s informacemi o zaměstnancích organizace napadený e-mailový účet jejich 

výkonného obchodního ředitele Kensetta Moyleho. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/magnolia-health-corporation-suffers-breach-after-falling-for-

spoofed-ceo-email/article/475410/ 

 

 

3. 2. 2016 

Řada thajských vězeňských zařízení – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „Blink Hacker group“, která je známou divizí hacktivistického hnutí „Anonymous“, 

zveřejnila obsah databází více než 100 webových stránek thajských vězeňských zařízení. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-databases-for-100-thai-prison-websites-

499941.shtml 

 

 

4. 2. 2016 

Řada ruských bank – cílem hackerské operace 

Oddělení počítačové kriminality ruského Ministerstva vnitra zveřejnilo detaily hackerské operace, jejímž 

cílem bylo odcizit finanční hotovost z řady ruských bank skrze kompromitované platební systémy Visa 

a MasterCard. 

Odkazy: http://tass.ru/en/politics/854615 

 

 

  

http://arstechnica.com/security/2016/02/mysterious-spike-in-wordpress-hacks-silently-delivers-ransomware-to-visitors/
http://arstechnica.com/security/2016/02/mysterious-spike-in-wordpress-hacks-silently-delivers-ransomware-to-visitors/
http://www.scmagazine.com/magnolia-health-corporation-suffers-breach-after-falling-for-spoofed-ceo-email/article/475410/
http://www.scmagazine.com/magnolia-health-corporation-suffers-breach-after-falling-for-spoofed-ceo-email/article/475410/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-databases-for-100-thai-prison-websites-499941.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-databases-for-100-thai-prison-websites-499941.shtml
http://tass.ru/en/politics/854615
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4. 2. 2016 

University of Central Florida – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci University of Central Florida (UCF) připustili, že se neznámí hackeři vlámali do jejich systémů 

a odcizili osobní údaje více než 63 tisíc zaměstnanců a studentů. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/02/05/ucf_breach/ 

 

 

5. 2. 2016 

Alibaba Taobao – pokus o neautorizovaný přístup 

Hackeři v Číně se pokusili získat přístup k více než 20 milionům aktivních účtů na webových stránkách 

elektronického obchodu Taobao ze skupiny Alibaba Group. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/login-duplication-allows-20m-alibaba-accounts-to-be-attacked/ 

 

 

5. 2. 2016 

Nejmenovaný on-line prodejce z Velké Británie – narušení bezpečnosti a únik dat 

Narušení bezpečnosti a únik dat ze systémů nejmenovaného britského maloobchodního on-line prodejce 

přinutil Tesco banku, aby preventivně z bezpečnostních důvodů zrušila platnost platebních karet některých 

svých zákazníků. 

Odkazy: http://www.moneysavingexpert.com/news/cards/2016/02/credit-cards-cancelled-after-mystery-

online-shopping-data-breach 

 

 

6. 2. 2016 

Bitcoinová platforma Loanbase – cílem hackerského útoku 

Populární mezinárodní bitcoinová platforma Loanbase se stala terčem hackerského útoku, během kterého 

se útočníkům podařilo odcizit 20 BTC. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/02/08/loanbase-hacked-via-wordpress-hole-funds-stolen/ 

 

 

6. 2. 2016 

Broadband Systems Corporation – cílem hackerského útoku 

Hacktivisté ze skupiny „Anonymous“ v rámci operace #OpAfrica narušili bezpečnost rwandské společnosti 

Broadband Systems Corporation. Mimo jiné oznámili i sérii útoků proti dalším africkým státům, ve kterých 

bují korupce. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-

targets-are-hit-first-500010.shtml 

  

http://www.theregister.co.uk/2016/02/05/ucf_breach/
http://www.zdnet.com/article/login-duplication-allows-20m-alibaba-accounts-to-be-attacked/
http://www.moneysavingexpert.com/news/cards/2016/02/credit-cards-cancelled-after-mystery-online-shopping-data-breach
http://www.moneysavingexpert.com/news/cards/2016/02/credit-cards-cancelled-after-mystery-online-shopping-data-breach
https://www.helpnetsecurity.com/2016/02/08/loanbase-hacked-via-wordpress-hole-funds-stolen/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-targets-are-hit-first-500010.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-targets-are-hit-first-500010.shtml
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6. 2. 2016 

Ugandské Ministerstvo financí – cílem hackerského útoku 

V rámci operace #OpAfrica se dotkly hackerské útoky i Ugandy, respektive jejího Ministerstva financí, odkud 

hacker „Hanom1960“ ze skupiny „Anonymous“ získal a zveřejnil detaily o 220 vládních zaměstnanců. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-

targets-are-hit-first-500010.shtml 

 

 

7. 2. 2016 

Oddělení domobrany v USA – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Ve jménu operace #FreePalestine, zveřejnil hacker zvaný „@DotGovs“ odcizená data více než 9 tisíc 

představitelů a zaměstnanců Oddělení domobrany v USA (DHS). Data obsahovala jména, tituly, e-mailové 

adresy a telefonní čísla. 

Odkazy: http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/hacker-publishes-9000-dhs-

employees-info-says-20000-fbi-officials-data-is-next 

 

 

8. 2. 2016 

FBI – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Ve jménu operace #FreePalestine, zveřejnil hacker zvaný „@DotGovs“ odcizená data více než 20 tisíc 

představitelů a zaměstnanců americké tajné služby FBI. Data obsahovala jména, tituly, e-mailové adresy 

a telefonní čísla. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/read/hacker-publishes-personal-info-of-20000-fbi-agents 

 

 

8. 2. 2016 

Energobank – cílem hackerského útoku 

Podle výsledku vyšetřování bezpečnostní společnosti Group-IB použili neznámí hackeři k útoku na ruskou 

bankovní instituci Energobank speciální malware „Metel“ nebo „Corkow“. S jeho pomocí se jim dočasně 

podařilo výrazně změnit kurzy měn. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/russian-hackers-moved-currency-rate-

with-malware-group-ib-says 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-targets-are-hit-first-500010.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-turns-its-sights-to-africa-uganda-and-rwanda-targets-are-hit-first-500010.shtml
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/hacker-publishes-9000-dhs-employees-info-says-20000-fbi-officials-data-is-next
http://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/hacker-publishes-9000-dhs-employees-info-says-20000-fbi-officials-data-is-next
https://motherboard.vice.com/read/hacker-publishes-personal-info-of-20000-fbi-agents
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/russian-hackers-moved-currency-rate-with-malware-group-ib-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/russian-hackers-moved-currency-rate-with-malware-group-ib-says
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8. 2. 2016 

Řada světových bankovních institucí – cílem bankovního trojanu 

Bezpečnostní společnost Kaspersky zveřejnila informace, které potvrzují a mapují novou variantu trojanu 

Carbanak (Carbanak 2.0), který se zaměřuje na řadu světových bankovních institucí. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/carbanak-trojan-returns-now-targets-budgeting-and-accounting-

departments-500093.shtml 

 

 

8. 2. 2016 

„GCMAN“ – nová kyberkriminální skupina 

Bezpečnostní analytici společnosti Kaspersky zveřejnili informace o nové kyberkriminální skupině, která 

se nazývá „GCMAN“. Hlavním terčem uvedené skupiny jsou ruské bankovní instituce. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/gcman-group-steals-money-from-banks-and-sends-it-to-e-

currency-services-500085.shtml 

 

 

9. 2. 2016 

US Internal Revenue Servicev USA – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Americká vládní služba Internal Revenue Service se stala terčem hackerského útoku. Během incidentu, kdy 

bylo zneužito přihlašovacích údajů z jiného externího zdroje, došlo k průniku do databáze elektronických 

dat spojených se 101 tisíci čísly sociálního zabezpečení. 

Odkazy: http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/irs-website-attack-nets-e-filing-credentials-for-

101000-taxpayers/ 

 

 

9. 2. 2016 

Bývalý náčelník generálního štábu Izraele – cílem hackerského útoku 

Zpravodajský kanál Channel 10 zveřejnil informace o skupině hackerů spojované s Íránskou Revoluční 

gardou. Skupina měla na svědomí průnik do počítačů více než 1,800 osob včetně bývalého náčelníka 

generálního štábu Izraele. 

Odkazy: http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Iran-hacked-former-IDF-chiefs-computer-444401 

 

 

9. 2. 2016 

Hasičská záchranná služba v Jižním Walesu – narušení bezpečnosti 

Zástupci hasičské záchranné služby v britském Jižním Walesu zveřejnili informace o neautorizovaném 

průniku do systému organizace, který kompromitoval osobní data jejich zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-35532531  

http://news.softpedia.com/news/carbanak-trojan-returns-now-targets-budgeting-and-accounting-departments-500093.shtml
http://news.softpedia.com/news/carbanak-trojan-returns-now-targets-budgeting-and-accounting-departments-500093.shtml
http://news.softpedia.com/news/gcman-group-steals-money-from-banks-and-sends-it-to-e-currency-services-500085.shtml
http://news.softpedia.com/news/gcman-group-steals-money-from-banks-and-sends-it-to-e-currency-services-500085.shtml
http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/irs-website-attack-nets-e-filing-credentials-for-101000-taxpayers/
http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/irs-website-attack-nets-e-filing-credentials-for-101000-taxpayers/
http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Iran-hacked-former-IDF-chiefs-computer-444401
http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-35532531
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10. 2. 2016 

Služba Skype – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečností společnost F-Secure zveřejnila detaily o malvertisingové kampani, která postihla službu Skype. 

Skrze ni byli návštěvníci přesměrováváni na stránky obsahující Angler Exploit Kit. 

Odkazy: https://labsblog.f-secure.com/2016/02/10/malvertising-via-skype-delivers-angler/ 

 

 

10. 2. 2016 

Čilské národní sdružení CONADI – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Skupina čilských hacktivistů „Chilean Hackers“ pronikla do databází národního sdružení pro domácí rozvoj 

CONADI, odkud odcizila osobní data více 304 tisíc občanů, kteří se přihlásili o státní podporu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hacktivists-leak-details-for-300-000-chilean-citizens-looking-for-

state-benefits-500232.shtml 

 

 

10. 2. 2016 

Bolívijská armáda – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Skupina čtyř hackerů napadla e-mailový server patřící bolivijské armádě, odkud stáhla e-mailovou 

komunikaci. Útočníci posléze některá získaná data zveřejnili on-line. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/hackers-breach-bolivian-army-email-servers-500233.shtml 

 

 

10. 2. 2016 

On-line tržiště AlphaBay – cílem phishingové kampaně 

Uživatelé a návštěvníci nelegálního on-line tržiště AlphaBay se stali terčem phishingové kampaně, jejímž 

cílem bylo získat přihlašovací údaje. 

Odkazy: http://news.netcraft.com/archives/2016/02/10/alphabay-darknet-phishing-attack-impersonates-

onion-domain.html 

 

 

11. 2. 2016 

Ukrajinská důlní společnost a železniční operátor – cílem hackerského útoku 

Výzkumníci ze společnosti Trend Micro zveřejnili další detaily o prosincových hackerských útocích proti 

cílům na Ukrajině, mezi které patřila i důlní společnost a železniční operátor. 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/killdisk-and-blackenergy-are-not-just-

energy-sector-threats/ 

  

https://labsblog.f-secure.com/2016/02/10/malvertising-via-skype-delivers-angler/
http://news.softpedia.com/news/hacktivists-leak-details-for-300-000-chilean-citizens-looking-for-state-benefits-500232.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacktivists-leak-details-for-300-000-chilean-citizens-looking-for-state-benefits-500232.shtml
http://news.softpedia.com/news/hackers-breach-bolivian-army-email-servers-500233.shtml
http://news.netcraft.com/archives/2016/02/10/alphabay-darknet-phishing-attack-impersonates-onion-domain.html
http://news.netcraft.com/archives/2016/02/10/alphabay-darknet-phishing-attack-impersonates-onion-domain.html
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/killdisk-and-blackenergy-are-not-just-energy-sector-threats/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/killdisk-and-blackenergy-are-not-just-energy-sector-threats/
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11. 2. 2016 

Jihoafrický on-line job portál – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ provedla ve jménu operace #OpAfrica hackerský útok na jihoafrický 

webový portál s nabídkou zaměstnání. Z databází údajně odcizili osobní informace o 33 tisících osobách, 

útočníci však zveřejnili pouze detaily 54 vládních zaměstnanců. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-targets-south-african-government-employees-

through-job-portal-hack-500269.shtml 

 

 

12. 2. 2016 

Jihoafrické komunikační a informační systémy – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ provedla ve jménu operace #OpAfrica hackerský útok na jihoafrické 

vládní komunikační a informační systémy (GCIS). Útočníci zveřejnili jména, telefonní čísla, e-mailové adresy 

a hashe hesel více než tisícovky vládních zaměstnanců. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/news/anonymous-hacks-south-african/ 

 

 

12. 2. 2016 

Britská asociace pro poradenství a psychoterapii – napadena ransomwarem 

Webové stránky britské asociace pro poradenství a psychoterapii byly ojediněle napadeny ransomwarem. 

Změněné webové stránky zobrazovaly instrukce, které vybízely k zaplacení výkupného v hodnotě 100 liber. 

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2016/02/12/this_is_what_it_looks_like_when_your_website_is_hit

_by_nasty_ransomware/ 

 

 

15. 2. 2016 

Turecká národní policie – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s pseudonymem „ROR[RG]“ zveřejnil 17.8GB odcizených dat ze serverů turecké národní policie. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/adult-friend-finder-hacker-returns-leaks-17-8gb-from-turkish-

police-servers-500443.shtml 

 

 

15. 2. 2016 

Ringo Star – únos twitterovéhoúčtu 

Známý bubeník Ringo Starr ze skupiny Beatles se stal obětí hackera, který vystupuje pod pseudonymem 

„Af“. Útočník dočasně ovládl Ringův účet na sociální síti Twitter. 

Odkazy: http://www.dailydot.com/politics/ringo-starr-twitter-hacked/ 

  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-targets-south-african-government-employees-through-job-portal-hack-500269.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-targets-south-african-government-employees-through-job-portal-hack-500269.shtml
http://www.infosecurity-magazine.com/news/anonymous-hacks-south-african/
http://www.theregister.co.uk/2016/02/12/this_is_what_it_looks_like_when_your_website_is_hit_by_nasty_ransomware/
http://www.theregister.co.uk/2016/02/12/this_is_what_it_looks_like_when_your_website_is_hit_by_nasty_ransomware/
http://news.softpedia.com/news/adult-friend-finder-hacker-returns-leaks-17-8gb-from-turkish-police-servers-500443.shtml
http://news.softpedia.com/news/adult-friend-finder-hacker-returns-leaks-17-8gb-from-turkish-police-servers-500443.shtml
http://www.dailydot.com/politics/ringo-starr-twitter-hacked/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 12 / 17 incidenty - únor 2016 
 

15. 2. 2016 

Jihoafrické oddělení pro správu vodních zdrojů – cílem hackerského útoku s únikem dat 

V rámci operací #OpAfrica a #OpMonsanto provedla hackerská skupina „World Hacker Team“ útok 

na databáze jihoafrického vládního oddělení pro správu vodních zdrojů (DWA) a zveřejnila informace 

o 5,800 vládních zaměstnanců. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-south-african-department-of-water-affairs-

500412.shtml 

 

 

15. 2. 2016 

Telekomunikační společnost v Tanzanii – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „World Hacker Team“ provedla útok na databáze společnosti Tanzania 

Telecommunications Company Limited a následně zveřejnila informace přibližně o 2 tisících jejích 

zaměstnanců. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-details-for-64-000-tanzania-

telecommunications-company-employees-500446.shtml 

 

 

16. 2. 2016 

Spotify – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámý hacker pronikl do databází služby Spotify, odkud odcizil a následně zveřejnil e-mailové adresy, 

hesla a další informace ke stovkám prémiových účtů. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/spotify-premium-hack-leaked-data-exposes-hundreds-compromised-

account-details-1544845 

 

 

16. 2. 2016 

Kankakee Valley REMC – narušení bezpečnosti 

Zástupci společnosti Kankakee Valley REMC oznámili, že došlo k narušení bezpečnosti jejich systémů, když 

byla zaznamenána cizí IP adresa, která přistupovala k firemním sdíleným diskům. 

Odkazy: http://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/news/ct-ptb-remc-computer-breach-st-

0217-20160216-story.html 

  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-south-african-department-of-water-affairs-500412.shtml
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16. 2. 2016 

Policie v Palm Beach – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Neznámí hackeři zveřejnili na webových stránkách PBSOTalk.com přibližně 4 tisíce důvěrných záznamů 

obsahujících adresy policejních důstojníků, právníků a soudců z amerického okresu Palm Beach. 

Odkazy: http://www.browardpalmbeach.com/news/hackers-post-confidential-records-of-4-000-palm-

beach-county-cops-prosecutors-and-judges-7589158 

 

 

19. 2. 2016 

Izraelské CCTV systémy – cílem hackerského útoku 

Jedna z hackerských skupin Hizballáhu označovaná jako „Qadmon“ zveřejnila informace, že získala přístup 

k systémům izraelských CCTV kamer, které se nacházejí na různých vládních budovách. 

Odkazy: http://www.timesofisrael.com/hezbollah-we-hacked-into-israeli-security-cameras/ 

 

 

20. 2. 2016 

Distribuce Linux Mint – kompromitována backdoorem 

Tvůrce distribuce systému Linux Mint Clem Lefebvre, zveřejnil informace o incidentu, kdy neznámí hackeři 

modifikovali ISO distribuci na webových stránkách tak, že obsahovala skrytý backdoor. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/02/linux-mint-hit-by-malware-infection-on-its-website-and-

forum-after-hack-attack/ 

 

 

22. 2. 2016 

Webový portál francouzského Ministerstva obrany – cílem hackerského útoku 

Hacktivisté z hnutí „Anonymous“ se nabourali do jednoho webového portálu, který spadá pod francouzské 

Ministerstvo obrany. Útok zdůvodnili jako protest proti francouzským zbrojním obchodům. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-french-defense-ministry-website-to-protest-

arms-trade-500804.shtml 

 

 

22. 2. 2016 

Policejní důstojníci v Cincinnati – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Členové hackerské skupiny „Anon Verdict“, kteří se vydávají za součást hnutí „Anonymous“, pronikli do 

databází policejního oddělení v americkém Cincinnati, odkud odcizili a zveřejnili osobní údaje 52 policejních 

důstojníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-of-52-cincinnati-police-officers-

500801.shtml  

http://www.browardpalmbeach.com/news/hackers-post-confidential-records-of-4-000-palm-beach-county-cops-prosecutors-and-judges-7589158
http://www.browardpalmbeach.com/news/hackers-post-confidential-records-of-4-000-palm-beach-county-cops-prosecutors-and-judges-7589158
http://www.timesofisrael.com/hezbollah-we-hacked-into-israeli-security-cameras/
http://arstechnica.com/security/2016/02/linux-mint-hit-by-malware-infection-on-its-website-and-forum-after-hack-attack/
http://arstechnica.com/security/2016/02/linux-mint-hit-by-malware-infection-on-its-website-and-forum-after-hack-attack/
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-french-defense-ministry-website-to-protest-arms-trade-500804.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-hacks-french-defense-ministry-website-to-protest-arms-trade-500804.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-of-52-cincinnati-police-officers-500801.shtml
http://news.softpedia.com/news/anonymous-leaks-data-of-52-cincinnati-police-officers-500801.shtml
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24. 2. 2016 

Japonská kritická infrastruktura – cílem kyberšpionážní kampaně 

Bezpečnostní společnost Cylance zveřejnila detaily dlouholeté a komplexní kyberšpionážní operace 

„Dust Storm“, která se zaměřovala na firmy, společnosti a organizace spadající pod kritickou infrastrukturu 

Japonska. 

Odkazy: https://www.helpnetsecurity.com/2016/02/24/japanese-critical-infrastructure-under-targeted-

attack/ 

 

 

24. 2. 2016 

Steven Petrow – cílem hackerského útoku 

Známý novinář Steven Petrow z redakce USA Today, zveřejnil informace o hackerském útoku na jeho e-mail 

v průběhu vnitrostátního letu do Dallasu, kdy se připojil k veřejné Wi-Fi síti. 

Odkazy: http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/2016/02/24/got-hacked-my-mac-while-writing-

story/80844720/ 

 

 

24. 2. 2016 

United Nations World Tourism Organization – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Členové skupiny „TeaMp0isoN hacking crew“ pronikli do databáze webových stránek United Nations World 

Tourism Organization, odkud odcizili 1,524 záznamů. Ty obsahovaly přihlašovací jména uživatelů, e-mailové 

adresy a hashe hesel. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/united-nations-world-tourism-organization-hacked-and-forum-

members-data-dumped/ 

 

 

25. 2. 2016 

Coast Central Credit Union – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Webové stránky americké finanční instituce Coast Central Credit Union, která zabezpečuje více jak 60 tisíc 

zákazníků, se staly cílem hackerského útoku, při kterém se útočníkům podařilo nainstalovat do systému 

backdoor. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2016/02/breached-credit-union-comes-out-of-its-shell/ 

 

 

  

https://www.helpnetsecurity.com/2016/02/24/japanese-critical-infrastructure-under-targeted-attack/
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25. 2. 2016 

RubberStamps, Incipio – cílem hackerského útoku 

Společnosti RubberStamps a Incipio informovaly své zákazníky o incidentech, kdy došlo ke kompromitaci 

jejich webových stránek. V obou případech mohly být ohroženy osobní informace zákazníků, ve druhém pak 

navíc zřejmě došlo k malwarové nákaze serveru. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/rubberstamps-net-incipio-notify-customers-of-breaches/ 

 

 

26. 2. 2016 

University of California – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci Kalifornské univerzity v Berkeley připustili, že se již podruhé v krátkém období stali terčem 

hackerského útoku. V tomto případě mohly být ohroženy informace až o 80 tisících osobách. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/university-of-california-berkeley-once-again-becomes-victim-of-

cyberattack/ 

 

 

27. 2. 2016 

Policejní důstojník v Miami – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Málá hackerská skupina „TruthSec“, která se považuje za část hnutí „Anonymous“, v reakci na obvinění 

údajně nevinné ženy zveřejnila osobní informace zasahujícího policejního důstojníka miamské policie. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/anonymous-goes-after-miami-police-officer-who-doxed-an-

innocent-woman-501089.shtml 

 

 

27. 2. 2016 

Norsko – cílem hackerského útoku z Číny 

Generálporučík Morten Haga Lunde, šéf norské zpravodajské služby E-tjenesten, učinil oficiální prohlášení, 

ve kterém obvinil čínskou vládu z odpovědnosti za kybernetické útoky proti Norsku. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/norway-makes-it-official-accuses-china-of-hacking-and-stealing-

military-secrets-501060.shtml 

 

 

27. 2. 2016 

Primo Dominio – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Hackerská skupina „LulzSec Italia“ pronikla do databáze webhostingové společnosti Primo Dominio 

a zveřejnila její obsah čítající 126,422 přihlašovacích údajů. 

Odkazy: http://lulzsec-news.blogspot.cz/2016/02/primodominioit-hacked-150k-users.html 
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28. 2. 2016 

Snapchat – narušení bezpečnosti 

Zástupci společnosti Snapchat uvedli na svém blogu informace, že následkem incidentu, v němž figuroval 

podvržený e-mail, mohly být kompromitovány informace o mzdách současných i bývalých zaměstnanců. 

Odkazy: http://arstechnica.com/security/2016/02/payroll-data-leaked-for-current-former-snapchat-

employees/ 

 

 

28. 2. 2016 

Time Warner Cable – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Členové skupiny „TeaMp0isoN hacking crew“ pronikli do databáze webových stránek společnosti Time 

Warner Cable (TWC), odkud odcizili a následně zveřejnili 4,191 záznamů se jmény, e-mailovými adresami 

a hashi hesel. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/teamp0ison-hacks-time-warner-cable-business-website-dumps-

customer-data-501190.shtml 

 

 

29. 2. 2016 

ISIS – cílem kybernetického útoku 

Americká armáda vyvíjí aktivity v kyberprostoru, které mají za cíl přerušit a narušit velení a řízení 

islamistického hnutí ISIS tak, aby došlo ke ztrátě důvěry v napadené sítě. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/us-military-launches-first-cyberattack-against-isis-targets/ 

 

 

29. 2. 2016 

Bankomaty v Izraeli – infikovány trojanem ATMZombie 

Bezpečnostní společnost Kaspersky Lab odhalila detaily sofistikovaného trojanu ATMZombie, který 

zneužíval bezpečnostních mezer v komunikaci mezi bankomaty izraelských bankovních institucí a řídícími 

servery. 

Odkazy: https://securelist.com/blog/research/73866/atmzombie-banking-trojan-in-israeli-waters/ 

 

 

29. 2. 2016 

Mate1.com – masivní únik dat 

Neznámý hacker tvrdil na darkwebovém fóru Hell, že prodal e-mailové adresy a hesla v plaintextu více než 

27 milionů uživatelů on-line seznamky Mate1.com. 

Odkazy: http://motherboard.vice.com/read/hacker-claims-to-have-sold-27m-dating-site-passwords-mate1-

com-hell-forum  

http://arstechnica.com/security/2016/02/payroll-data-leaked-for-current-former-snapchat-employees/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

2.532 webových stránek v Jihoafrické republice  (-) 

Hacktivista „Tobitow“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-members-goes-on-a-rampage-defaces-2-532-south-african-

websites-500383.shtml 

 

Webové stránky British Association for Counseling & Psychotherapy  (bacp.co.uk) 

Ransomware „CTB-Locker“  

http://news.softpedia.com/news/ransomware-hits-website-and-defaces-homepage-500359.shtml 

 

Webové stránky Indian Revenue Service  (irsofficersonline.gov.in) 

Hacktivistická skupina „Team Pak Cyber Attacker“  

http://www.ndtv.com/india-news/revenue-website-hacked-by-suspected-pak-based-groups-1274768 

 

Webové stránky britské solární eneregetické společnosti Solar UK Ltd.  (solaruk.com) 

Hacktivistická skupina „Cyber Caliphate“  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-35681783 

 

 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Řada on-line květinářství ve Velké Británii  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.darkreading.com/endpoint/valentines-day-inspires-ddos-attacks-against-online-florists-/d/d-

id/1324312 

 

Webová služba Xbox Live  (xbox.com) 

Hacktivistická skupina „New World Hackers“  

https://www.hackread.com/hackers-disrupt-xbox-live-service-with-ddos-attack/ 

 

Webové stránky italských regionů Puglia a Basilicata  (regione.puglia.it, regione.basilicata.it) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/anonymous-attacks-italian-government-site-because-of-gas-pipeline-

project-500977.shtml 

 

Webové stránky školního okrsku Pickens v americké Georgii  (pickens.k12.sc.us) 

Neznámí útočníci  

http://www.greenvilleonline.com/story/news/local/pickens-county/2016/02/26/pickens-county-school-

district-computer-network-overloaded-hackers/80985962/ 
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