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ČR 

29. 04. 2014 

Čeští uživatelé – obětí phishingových e-mailů 

Podvodný e-mail upozorňuje uživatele na nesplacenou pohledávku a nabízí možnost jak 

uvedenou dlužnou částku uhradit. Příloha zaslané zprávy obsahuje návrh smlouvy, která se 

tváří jako dokument. Ve skutečnosti se jedná o spustitelný EXE soubor, který infikuje 

počítačovou stanici. 

Odkazy: http://www.zive.cz/clanky/na-cesko-opet-utoci-phishing-obeti-si-za-to-mohou-samy/sc-3-a-

173472/default.aspx 
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Svět 

02. 04. 2014 

Obchodní řetězec Liquor Store – napaden systém společnosti 

Podle vyjádření společnosti měli útočníci přístup k počítačovým systémům 34 obchodů po dobu 

17 měsíců (od října 2012). Během této doby se jim podařilo odcizit osobní informace týkající 

se 555 000 zákazníků a zaměstnanců společnosti. Údaje obsahovaly jména, čísla platebních 

karet, informace o úvěrech a další.   

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Had-Access-to-Systems-of-Liquor-Store-Chain-Spec-s-for-17-

Months-435383.shtml 

 

 

 

02. 04. 2014 

Internetová televizní služba boxee.tv – napadena hackery 

K narušení bezpečnosti mělo dojít 10. března, podle zveřejněných informací došlo k úniku 

informací týkající se 158 128 uživatelských účtů.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Web-TV-Service-Boxee-tv-Hacked-Details-of-158-000-Forum-Users-

Leaked-435460.shtml 

 

 

 

03. 04. 2014 

Webové stránky amerického města Arcadia – sloužily k distribuci nebezpečného kódu 

Uživatel byl při návštěvě webových stránek města vyzván k instalaci video přehrávače VIO. 

Pomocí tohoto triku byl do počítače nainstalován malware označovaný jako Trojan.Agent.ZT. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Florida-Government-Website-Compromised-Set-Up-to-Serve-Malware-

435680.shtml 

 

 

 

04. 04. 2014 

Německé úřady – objevili 18 milionů odcizených e-mailových účtů 

Podle vyjádření Spolkového úřadu pro bezpečnost v informačních technologiích (BSI) bylo 

objeveno 18 milionů odcizených e-mailových účtů. Z nich přibližně 3 miliony patřily německým 

uživatelům.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/German-Authorities-Uncover-Stash-of-18-Million-Stolen-Account-

Credentials-435963.shtml 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2014/Neuer_Fall_von_Identitaetsdiebstahl

_07042014.html 

 

 

 

http://news.softpedia.com/news/German-Authorities-Uncover-Stash-of-18-Million-Stolen-Account-Credentials-435963.shtml
http://news.softpedia.com/news/German-Authorities-Uncover-Stash-of-18-Million-Stolen-Account-Credentials-435963.shtml
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2014/Neuer_Fall_von_Identitaetsdiebstahl_07042014.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2014/Neuer_Fall_von_Identitaetsdiebstahl_07042014.html
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04. 04. 2014 

Společnost Kaiser Permanente – obětí malware útoku 

Podle zveřejněných informací byl na jednom ze serverů společnosti nalezen blíže 

nespecifikovaný malware. Na serveru se nacházely osobní údaje přibližně 5100 zákazníků. 

Podle dosavadních zjištění byl nejspíše malware na server umístěn v říjnu 2011. 

Odkazy: http://www.scmagazine.com/malware-on-kaiser-permanente-server-since-2011-impacts-5100-

members/article/341333/ 

 

 

 

04. 04. 2014 

Televizní stanice Al-Arabiya – napadena hackery 

K útoku na poštovní servery společnosti se přihlásily dvě hacktivistické skupiny „NullCrew“ 

a „Horseman of Lulz“. Útočníci využili známou zranitelnost nacházející se ve webovém klientovi 

Zimbra. 

Odkazy: http://www.informationsecuritybuzz.com/al-arabiya-hacked-nullcrew/ 

 

 

05. 04. 2014 

Americký obchod Rural King – únik dat 

Podle představitelů společnosti získali útočníci přístup do jejich systémů 6. února a přibližně 

měsíc měli přístup k důvěrným informacím zákazníků (jména, čísla kreditních karet, úvěry, …). 

Z výsledků vyšetřování nelze určit, zda došlo či nedošlo k jejich odcizení. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Farm-Supply-Store-Rural-King-Hacked-Attackers-Access-Financial-

Information-436039.shtml 

 

 

 

06. 04. 2014 

Syrské webové stránky job.sy a realstate.sy – napadeny hackery 

Útočníkům ze skupiny „European Cyber Army“ se podařilo odcizit databáze obsahující 

informace o 50 000 uživatelských účtech ve formátu prostého textu.  

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/04/european-cyber-army-leaks-60k.html 
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07. 04. 2014 

Webové stránky pracovního portálu BigMoneyJobs.com - napadeny hackery  

Podle zveřejněných informací by se mělo jednat o stejné útočníky jako v případě televizní 

služby Boxee.tv. Útočníkům se podařilo odcizit informace o 36 000 zákaznících. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/BigMoneyJobs-Hacked-Details-of-36-000-Users-Leaked-Online-

436250.shtml 

 

  

 

07. 04. 2014 

Twitter účet britského ministerstva pro kulturu, média a sport – unesen 

Únos účtu proběhl během víkendu (5-6.4.). Během této doby neznámí útočníci publikovali 

několik tweetů.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/UK-Department-of-Culture-Media-and-Sport-Twitter-Account-Hacked-

436213.shtml 

  

 

  

07. 04. 2014 

Webové stránky izraelských elitních jednotek – napadeny hackery 

Útočníkům se podařilo odcizit 532 e-mailových adres, uživatelských jmen, telefonních čísel 

a dalších údajů týkajících se zaměstnanců instituce. 

Odkazy: http://pastebin.com/S3kzHiw8 

 

 

 

 

08. 04. 2014 

Britská škola St Aldhelm v Poole – obětí scam útoku 

Podvodníkům se pomocí falešného e-mailu podařilo získat přístupové informace k bankovním 

účtům instituce a následně odcizit více než 1 milion liber.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Scammers-Defraud-British-School-of-over-1-Million-436522.shtml 

 

 

 

14. 04. 2014 

Německý letecký a vesmírný úřad – obětí hackerů 

Podle zveřejněných informací se útočníkům podařilo infikovat počítače administrátorů a vědců 

pracujících v instituci. Nalezený malware byl podle výsledků forenzní analýzy naprogramován 

tak, aby se v případě odhalení sám zničil. Podle zjištěných informací by útočníci mohli pocházet 

z Číny. Mezi podezřelými je i americká NSA.  
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Malware-Found-on-Computers-of-Germany-s-Space-Center-Evidence-

Points-to-China-437416.shtml 

 

 

 

14. 04. 2014 

Kanadský daňový úřad – obětí chyby HeartBleed 

Kanadský daňový úřad oznámil, že kvůli chybě došlo k odcizení 900 čísel sociálního pojištění 

asi z celkových 33,5 milionů plátců.  

Odkazy: http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/sttmnt2-eng.html 

http://www.zive.cz/bleskovky/kanada-je-prvni-obeti-chyby-heartbleed-nekdo-ziskal-cisla-pojistencu/sc-4-a-

173299/default.aspx 

 

 

 

14. 04. 2014 

Veteráni z cizích válek vfw.org – odcizeny osobní údaje 

Útočníkům se podařilo nabourat webové stránky této organizace a umístit na ně malware, 

který infikoval návštěvníky těchto stránek. Malware využíval zranitelnosti v aplikaci Internet 

Explorer a podle zjištění vyšetřovatelů pocházeli útočníci pravděpodobně z Číny. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/04/vfw-website-hacked-ssns-stolen.html 

 

 

 

 

15. 04. 2014 

Společnost LaCie – narušení bezpečnosti 

Podle zveřejněných informací použili útočníci k infiltraci systému malware, který měl za úkol 

odcizit informace o provedených transakcích prostřednictvím webových stránek společnosti. 

Z dosavadních zjištění mohli útočníci odcizit osobní údaje (uživatelská jména, hesla, jména, 

adresy, e-mailové adresy, čísla kreditních karet, …) zákazníků společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Digital-Storage-Company-LaCie-Hacked-437753.shtml 

 

 

 

15. 04. 2014 

Britská společnost Harley Medical Group – narušení bezpečnosti 

Společnost podniká v oblasti plastické a kosmetické chirurgie. Podle zveřejněných informací 

útočníci získali osobní informace týkající se 480 000 osob a následně se pokusili společnost 

vydírat. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Details-of-480-000-People-Compromised-in-UK-Cosmetic-Surgery-

Company-Hack-437731.shtml 

 

 

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/sttmnt2-eng.html
http://www.zive.cz/bleskovky/kanada-je-prvni-obeti-chyby-heartbleed-nekdo-ziskal-cisla-pojistencu/sc-4-a-173299/default.aspx
http://www.zive.cz/bleskovky/kanada-je-prvni-obeti-chyby-heartbleed-nekdo-ziskal-cisla-pojistencu/sc-4-a-173299/default.aspx
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15. 04. 2014 

Britské webové stránky mumsnet.com – narušení bezpečnosti 

Podle vyjádření společnosti došlo k narušení bezpečnosti systémů vlivem zranitelnosti 

v OpenSSL, která je známá jako HeartBleed. Všichni uživatelé byli po opravě systému vyzváni 

ke změně hesla. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/UK-Parenting-Website-Mumsnet-Resets-User-Passwords-Following-

Heartbleed-Breach-437694.shtml 

 

 

 

16. 04. 2014 

Americká Lubbock Cardiology Clinic – napadena hackery 

Neznámí útočníci získali neoprávněný přístup k osobním a lékařským záznamům více než 1400 

pacientů této texaské kardiologické kliniky. Útočníci měli přístup k záznamům v období od 

15. prosince 2013 do 30. ledna 2014. 

Odkazy: http://www.esecurityplanet.com/hackers/texas-cardiology-clinic-hacked.html 

 

 

 

17. 04. 2014 

Rumunský občan – zatčen za krádež informací o platebních kartách a z pokusu o 

průnik do zabezpečené části webových stránek Rumunského předsednictví 

(presidency.ro)  

Muž byl obviněn z krádeže informací týkající se přibližně 62 000 platebních karet v období od 

ledna 2010 do března 2014. Podle zjištění vyšetřovatelů pachatel rozesílal phishingové e-maily 

vlastníkům karet s žádostí o informace osobního a finančního charakteru. Druhá část obvinění 

se týká pokusu o průnik do zabezpečené části webových stránek rumunského předsednictví za 

účelem získání přístupu k citlivým informacím.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Romanian-Man-Arrested-for-Stealing-Card-Data-Attempting-to-Hack-

Presidency-Site-438105.shtml 

 

  

 

18. 04. 2014 

Turecká investiční banka Aktif (aktifbank.com.tr) – narušení systémů 

Za útokem na systémy této turecké investiční banky stoji hacktivistická skupina „RedHack“, 

která chtěla tímto útokem protestovat proti cílenému shromažďování osobních informací o 

fanoušcích fotbalu.   

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hackers-Target-Aktif-Bank-over-Controversial-e-Ticketing-

System-438409.shtml 
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22. 04. 2014 

Organizace University of Virginia, Spokeo, Telko Systems, National Credit Union, The 

Science and Technology Centre of Ukraine, The International Civil Aviation 

Organization, The State of Indiana a ArmA2 – narušení bezpečnosti systémů  

K útoku na uvedené organizace se přihlásila hacktivistická organizace „NullCrew“, které se 

údajně podařilo získat některá citlivá data ze systémů uvedených organizací. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/NullCrew-Hackers-Target-UVa-the-State-of-Indiana-National-Credit-

Union-and-Others-438584.shtml 

 

 

 

23. 04. 2014 

Organizace Iowa State University – neoprávněný přístup k serverům organizace 

Podle IT pracovníků, kteří incident vyšetřují, měli útočníci přístup k pěti serverům této 

instituce. Dle zveřejněných informací se odborníci domnívají, že se útočníci snažili servery 

využít pro těžbu bitcoinů. Na napadených serverech se mimo jiné nacházela čísla sociálního 

pojištění téměř 30 000 studentů studující v období 1995-2012.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Iowa-State-University-Servers-Containing-SSNs-of-30-000-Students-

Hacked-438898.shtml 

 

 

 

25. 04. 2014 

Belgická hostingová společnost Alfanet – napadena hackery 

Útočníkům ze skupiny „Rex Mundi“ se podařilo nabourat systémy společnosti a odcizit databáze 

obsahující údaje o jejich zákaznících. Na základě takto získaných informací se útočníci snaží 

vydírat vedení společnosti a požadují zaplatit částku 15 000 euro za navrácení údajů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Blackmail-Belgian-Hosting-Firm-AlfaNet-439364.shtml 

 

 

 

29. 04. 2014 

Webové stránky RSA konference – přesměrovány na znetvořené stránky 

K útoku na webové stránky RSA konference se přihlásila syrská hacktivistická skupina „Syrian 

Electronic Army“. Důvodem útoku mělo být zesměšnění této skupiny v jedné z prezentací 

uvedené na této konferenci. Následkem útoku byli návštěvníci těchto webových stránek 

přesměrováni na speciálně připravené a znetvořené webové stránky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Syrian-Electronic-Army-Defaces-Website-of-RSA-Conference-

439866.shtml 
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Kuvajtské stránky Ministerstva vnitra (moi.gov.kw) 

Hacktivisti „Shmook Amer“ a „Dr.Hjd“. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Kuwait-s-Ministry-of-Interior-Hacked-and-Defaced-435068.shtml 

 

Egyptské armádní a vládní webové stránky (mtc.edu.eg,  tda.gov.eg, mcf.mil.eg) 

Jemenský hacktivista „YMH“. 

http://news.softpedia.com/news/Egyptian-Military-and-Government-Websites-Defaced-by-Hacktivist-435687.shtml 

 

Webové stránky ministerstva zdravotnictví Saudské Arábie (moh-ncd.gov.sa) 

Maročtí hacktivisté. 

http://news.softpedia.com/news/Moroccan-Hackers-Deface-Saudi-Arabian-Ministry-of-Health-Website-437076.shtml 

 

Webové stránky městské policie Bangalore v Indii (bcp.gov.in) 

Pákistánský hacker „H4x0r10ux m1nd“. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Bangalore-City-Police-Hacked-and-Defaced-438626.shtml 

 

Národní portál Pákistánu (pakistan.gov.pk), Ministerského kabinetu 

(cabinet.gov.pk), Pákistánského úřadu práce (pmi.gov.pk) Ministerstva obrany 

(mof.gov.pk), (establishment.gov.pk), Ministerstvo pro železnici (railways.gov.pk) 

Hacktivisti „Bl@Ck Dr@GoN“, „Haxor T0du“ a „Spider64“. 

http://news.softpedia.com/news/Pakistani-National-Portal-Cabinet-Ministry-and-Ministry-of-Defense-Hacked-

439248.shtml 

 

Egyptské ministerstvo informatiky (moinfo.gov.eg) 

Hacktivistická skupina „Libyan Cyber Army“. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Egypt-s-Ministry-of-Information-Hacked-and-Defaced-439700.shtml 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Kuwait-s-Ministry-of-Interior-Hacked-and-Defaced-435068.shtml
http://www.zone-h.org/mirror/id/22066468
http://www.zone-h.org/mirror/id/22066292
http://www.zone-h.org/mirror/id/22140785
http://news.softpedia.com/news/Egyptian-Military-and-Government-Websites-Defaced-by-Hacktivist-435687.shtml
http://news.softpedia.com/news/Moroccan-Hackers-Deface-Saudi-Arabian-Ministry-of-Health-Website-437076.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Bangalore-City-Police-Hacked-and-Defaced-438626.shtml
http://news.softpedia.com/news/Pakistani-National-Portal-Cabinet-Ministry-and-Ministry-of-Defense-Hacked-439248.shtml
http://news.softpedia.com/news/Pakistani-National-Portal-Cabinet-Ministry-and-Ministry-of-Defense-Hacked-439248.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Egypt-s-Ministry-of-Information-Hacked-and-Defaced-439700.shtml
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Marketingová společnost Man Mimi (madmimi.com) 

Hacktivista „Mark NSD“. 

http://news.softpedia.com/news/Email-Marketing-Service-Mad-Mimi-Hit-by-DDOS-Attacks-Blackmailed-

435152.shtml 

 

Kansas Interactive Testing Engine 

Útočník neznámý. 

http://news.softpedia.com/news/Online-Student-Testing-System-in-Kansas-Hit-with-DDOS-Attacks-436016.shtml 

 

Webové stránky izraelských bank a vlády 

Hackvistická skupina „Anonymous“. 

http://news.softpedia.com/news/OpIsrael-Anonymous-Hackers-Target-Websites-of-Israeli-Banks-and-Government-

436235.shtml 

 

Turecká investiční banka Aktif (aktifbank.com.tr) 

Hacktivistická skupina „RedHack“. 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hackers-Target-Aktif-Bank-over-Controversial-e-Ticketing-System-

438409.shtml 
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