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ČR 

07. 09. 2014 

Česká spořitelna – varuje před počítačovým virem 

Česká spořitelna varovala své klienty před novým sofistikovaným virem, který nabádá uživatele k instalaci 

bezpečnostní aplikace „OPTdirekt“ do mobilního telefonu. Tato aplikace následně útočníkům přeposílá 

veškeré SMS zprávy, včetně těch pro potvrzení transakcí. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/347018-ceska-sporitelna-varovala-pred-virem-

ktery-lidem-vysava-penize-z-uctu.html 

 

 

 

08. 09. 2014 

Prodloužení platnosti českých domén – phishingové e-maily 

Českem se šíří falešné e-maily vyzívající k zaplacení finanční částky za prodloužení platnosti domény. Text je 

psaný česky, neobsahuje chyby ani škodlivou přílohu, které jsou pro takové e-maily většinou typické.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/e-mailem-se-siri-falesne-vyzvy-k-prodlouzeni-domeny-varuje-cz-nic/ 

 

 

 

09. 09. 2014 

Servery společnosti Active24 – obětí DDoS útoku 

Podle vyjádření společnosti se jednalo o nejsilnější DDoS útok v její historii. Útok na servery společnosti 

proběhl 08. 09. V ranních hodinách mezi 4 a 6 hodinou.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/servery-active24-celily-nejsilnejsimu-ddos-utoku-v-historii-firmy/ 

 

 

 

23. 09. 2014 

Společnost PPL – phishingové e-maily 

Útočníci se v podvodných zprávách vydávají za pracovníky doručovací společnosti PPL a snaží se ze 

zákazníků společnosti podvodně vylákat citlivé údaje, přihlašovací kódy a hesla. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/348521-podvodnici-zkouseji-v-cesku-novy-trik-s-

baliky.html 

 

 

 

 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/347018-ceska-sporitelna-varovala-pred-virem-ktery-lidem-vysava-penize-z-uctu.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/347018-ceska-sporitelna-varovala-pred-virem-ktery-lidem-vysava-penize-z-uctu.html
http://www.lupa.cz/clanky/e-mailem-se-siri-falesne-vyzvy-k-prodlouzeni-domeny-varuje-cz-nic/
http://www.lupa.cz/clanky/servery-active24-celily-nejsilnejsimu-ddos-utoku-v-historii-firmy/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/348521-podvodnici-zkouseji-v-cesku-novy-trik-s-baliky.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/348521-podvodnici-zkouseji-v-cesku-novy-trik-s-baliky.html
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Svět 

01. 09.2014 

Fotografie hollywoodských celebrit – odcizeny 

Neznámému útočníkovi se podařilo odcizit fotografie intimního charakteru přibližně stovky hollywoodských 

celebrit z jejich iCloud účtů, které následně zveřejnil na internetu.  

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3710 

http://news.softpedia.com/news/Brute-Force-Likely-Used-In-Celeb-Pic-Hack-457298.shtml 

 

 

 

02. 09. 2014 

Obchodní řetězec Home Depot – zkoumá možné narušení bezpečnosti 

Podle neoficiálních informací objevily bankovní instituce známky možného narušení bezpečnosti v Home 

Depot, které mohlo mít souvislost s posledními úniky informací, týkajících se platebních a debetních karet. 

Odkazy: http://krebsonsecurity.com/2014/09/banks-credit-card-breach-at-home-depot/ 

 

 

 

02. 09. 2014 

Bezpečnostní firma CryptoPhone 500 – nalezla falešné mobilní věže 

Bezpečnostní firma CryptoPhone 500 nalezla 17 falešných mobilních věží na území USA. Podle zveřejněných 

informací se věže nacházely v blízkosti několika vojenských základen a je tedy možné, že sloužily 

k odposlechu či ovládnutí mobilních telefonů patřících personálu základen. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/27974/cyber-crime/bogus-cellphone-towers-found-us.html 

 

 

 

03. 09. 2014 

Společnost Namecheap – napadena neznámými útočníky 

Společnost působící jako doménový registrátor a poskytovatel webových služeb, oznámila na svých 

stránkách, že se její systémy staly cílem neznámých útočníků. Útočníci se pomocí útoku „hrubé síly“ snažili 

získat přístup k uživatelským účtům klientů společnosti. Pracovníci společnosti se domnívají, že k útoku byl 

použit seznam pověření pocházející od ruské skupiny „CyberVor“.  

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/hackers-attack-namecheap-accounts-are-you-still-reusing-

passwords-10047.html 

 

 

 

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3710
http://news.softpedia.com/news/Brute-Force-Likely-Used-In-Celeb-Pic-Hack-457298.shtml
http://krebsonsecurity.com/2014/09/banks-credit-card-breach-at-home-depot/
http://securityaffairs.co/wordpress/27974/cyber-crime/bogus-cellphone-towers-found-us.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/hackers-attack-namecheap-accounts-are-you-still-reusing-passwords-10047.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/hackers-attack-namecheap-accounts-are-you-still-reusing-passwords-10047.html
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04. 09. 2014 

Platební systémy hotelů Bartell – neoprávněný přístup 

Podle zveřejněných informací došlo k bezpečnostnímu incidentu mezi 16. únorem až 13. květnem, při 

kterém došlo k úniku citlivých informací, týkajících se platebních karet klientů pěti poboček hotelu Bartell.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bartell-Hotels-Payment-Systems-Compromised-457691.shtml 

 

 

 

05. 09. 2014 

Webové stránky HealthCare.gov  - infikovány malwarem 

Podle zveřejněných informací se neznámému útočníkovi podařilo nakazit jeden ze serverů, na kterém jsou 

hostovány webové stránky HealthCare.gov malwarem, který měl být využíván k DDoS útoku na jiné webové 

stránky. 

Odkazy: http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/09/healthcare-gov-server-hacked-launch-ddos-

attacks.html 

 

 

 

05. 09. 2014 

Bankovní záznamy pákistánské vlády – odcizeny   

Podle informací zveřejněné skupinou Anonymous, která se k útoku přihlásila, došlo k odcizení více než 

22 000 vládních bankovních záznamů. Ty obsahovaly jména, čísla účtů, registrační čísla a pobočky banky. 

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-launches-operation-pakistan-oppakistan-amid-

pakistani-anti-government-clashes-10052.html 

 

 

 

05. 09. 2014 

Online portál vlády svobodného Kašmíru (Azad Kashmir) ajk.gov.pk – napadeny neznámými útočníky 

Útočníkům se podařilo nabourat vládní webový portál svobodného Kašmíru (Azad Kashmir) a odcizit 

databázi s přihlašovacími údaji a pozměnit vzhled webových stránek.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Azad-Jammu-and-Kashmir-Government-Portal-Hacked-

457804.shtml 

 

 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Bartell-Hotels-Payment-Systems-Compromised-457691.shtml
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/09/healthcare-gov-server-hacked-launch-ddos-attacks.html
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/09/healthcare-gov-server-hacked-launch-ddos-attacks.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-launches-operation-pakistan-oppakistan-amid-pakistani-anti-government-clashes-10052.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-launches-operation-pakistan-oppakistan-amid-pakistani-anti-government-clashes-10052.html
http://news.softpedia.com/news/Azad-Jammu-and-Kashmir-Government-Portal-Hacked-457804.shtml
http://news.softpedia.com/news/Azad-Jammu-and-Kashmir-Government-Portal-Hacked-457804.shtml
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06. 09. 2014 

Webové stránky města Beloit – únik informací 

Na internetových stránkách města Beloit byly volně přístupné osobní údaje vlastníků nemovitostí. Zástupci 

města neví jistě, jak dlouho byly informace volně dostupné, nejvýše ale po dobu 3 let. 

Odkazy: http://www.beloitdailynews.com/news/personal-information-on-city-website/article_7553d7ba-

3566-11e4-9db2-001a4bcf887a.html 

 

 

 

09. 09. 2014 

Platební systém řetězce restaurací Beef O’Brady – napaden útočníky 

Policie zahájila vyšetřování na základě několika podnětů zákazníků, kterým byly neoprávněně naúčtovány 

bankovní platby. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že se nejedná o lokální problém, ale ovlivněny byly i 

další pobočky po celém státu Florida.  

Odkazy: http://www.myfoxtampabay.com/story/26486959/police-beef-o-bradys-electronic-payment-

network-hacked 

 

 

 

09. 09. 2014 

California State University East Bay – únik citlivých informací 

Pracovníci instituce zjistili během rutinní kontroly, že dne 11. července došlo k neoprávněnému přístupu 

k jednomu webovému serveru. Neznámému útočníkovi se z něj podařilo odcizit citlivé informace o 6036 

zaměstnancích z období června 2001 až srpna 2013. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Compromised-Web-Server-Exposes-Personal-Info-At-California-

State-University-East-Bay-458268.shtml 

 

 

 

09. 09. 2014 

Společnost Yandy.com – neoprávněný přístup 

Podle zveřejněných informací měl neznámý útočník v období od 28. května do 18. srpna přístup na webové 

stránky, které obsahovaly databázi citlivých finančních informací.   

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Yandy-com-Hacked-Financial-Information-Exposed-458255.shtml 

 

 

 

  

http://www.beloitdailynews.com/news/personal-information-on-city-website/article_7553d7ba-3566-11e4-9db2-001a4bcf887a.html
http://www.beloitdailynews.com/news/personal-information-on-city-website/article_7553d7ba-3566-11e4-9db2-001a4bcf887a.html
http://www.myfoxtampabay.com/story/26486959/police-beef-o-bradys-electronic-payment-network-hacked
http://www.myfoxtampabay.com/story/26486959/police-beef-o-bradys-electronic-payment-network-hacked
http://news.softpedia.com/news/Compromised-Web-Server-Exposes-Personal-Info-At-California-State-University-East-Bay-458268.shtml
http://news.softpedia.com/news/Compromised-Web-Server-Exposes-Personal-Info-At-California-State-University-East-Bay-458268.shtml
http://news.softpedia.com/news/Yandy-com-Hacked-Financial-Information-Exposed-458255.shtml
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11. 09. 2014 

Google – únik přihlašovacích údajů 

Podle zjištěných informací se podařilo neznámým útočníkům odcizit přibližně 5 milionů přihlašovacích 

údajů. Únik je výsledkem dlouhé řady hackerských a phishingových útoků. Navíc se v řadě případů jednalo 

z větší části o stará hesla, která nicméně ke konkrétním účtům skutečně patřila. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/zmente-si-heslo-v-gmailu-na-ruske-forum-uniklo-pet-milionu-uctu-i-s-

hesly/ 

http://www.lupa.cz/clanky/jeste-k-uniku-gmail-com-adres-s-hesly-pouzivani-e-mailu-jako-login-

je-potiz/ 

 

 

 

12. 09. 2014 

Webové stránky brazilského zpravodajského portálu Politica Estadao – infikovány malwarem 

Neznámý útočník se snažil prostřednictvím takto nakažených webových stránek změnit nastavení DNS 

záznamu na routerech návštěvníků stránek. 

Odkazy: http://threatpost.com/hacked-political-news-site-targets-router-dns-settings/108247 

 

 

 

19. 09. 2014 

Cestovní agentura Viator – obětí neznámých útočníků 

Podle vyjádření, které na svých stránkách zveřejnila společnost Viator, došlo letos v létě k rozsáhlému úniku 

informací, týkajících se přibližně 1,4 milionu jejích zákazníků. 

Odkazy: http://www.viator.com/about/media-center/press-releases/pr33251 

 

 

 

19. 09. 2014 

Společnost Sheplers – obětí neznámých útočníků 

Podle vyjádření společnosti získali neznámí útočníci přístup do systému společnosti a podařilo se jim odcizit 

údaje týkající se platebních karet zákazníků. K narušení bezpečnosti došlo podle zjištěných informací mezi 

11. června  2014 a 4. září 2014. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/sheplers-western-wear-alerts-customers-concerning-data-breach-

affecting-retail-stores/ 

 

 

 

  

http://www.lupa.cz/clanky/zmente-si-heslo-v-gmailu-na-ruske-forum-uniklo-pet-milionu-uctu-i-s-hesly/
http://www.lupa.cz/clanky/zmente-si-heslo-v-gmailu-na-ruske-forum-uniklo-pet-milionu-uctu-i-s-hesly/
http://www.lupa.cz/clanky/jeste-k-uniku-gmail-com-adres-s-hesly-pouzivani-e-mailu-jako-login-je-potiz/
http://www.lupa.cz/clanky/jeste-k-uniku-gmail-com-adres-s-hesly-pouzivani-e-mailu-jako-login-je-potiz/
http://threatpost.com/hacked-political-news-site-targets-router-dns-settings/108247
http://www.viator.com/about/media-center/press-releases/pr33251
http://www.databreaches.net/sheplers-western-wear-alerts-customers-concerning-data-breach-affecting-retail-stores/
http://www.databreaches.net/sheplers-western-wear-alerts-customers-concerning-data-breach-affecting-retail-stores/
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22. 09. 2014 

FDNY hasiči – obětí neznámého útočníka 

Neznámý útočník naboural počítače čtyř hasičských posádek, ze kterých získal osobní informace a 

přístupová hesla jednotlivých pracovníků. Tyto údaje následně zneužil ke změně čísel bankovních účtů pro 

vyplácení výplat. 

Odkazy: http://nypost.com/2014/09/18/hacker-stole-fdny-paychecks-rerouted-them-to-russia/ 

 

 

 

22. 09. 2014 

Japonské ministerstvo spravedlnosti – obětí neznámého  útočníka 

Podle vydaného prohlášení se neznámému útočníkovi podařilo infikovat jednu počítačovou stanici 

japonského ministerstva spravedlnosti a získat tak přístup k citlivým informacím týkající se školní šikany, 

zneužívání a jiného porušování lidských práv. 

Odkazy: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/23/national/crime-legal/hackers-suspected-stealing-

justice-ministry-data-bullying/#.VDYvNvl_sqo 

 

 

 

24. 09. 2014 

Instituce z Polska, Ukrajiny a Belgie – cílem špionážního malwaru BlackEnergy 

Podle společnosti ESET byl tento malware zaměřen na více než 100 vládních a průmyslových institucí 

v Polsku a na Ukrajině, kde se šířil prostřednictvím phishingových zpráv, které měly obsahovat novinové 

články týkající se Ruska. Další útoky se podle společnosti F-Secure zaměřují i na instituce v Bruselu a Belgii.  

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/28582/cyber-crime/blackenergy-lite-targeting-eu.html 

 

 

 

24. 09. 2014 

Společnost Jimmy John – obětí neznámých útočníků 

Podle vyjádření společnosti došlo k narušení bezpečnosti platebního systému, který ovlivnil přibližně 216 

poboček této společnosti. Útočníkům se podařilo odcizit čísla platebních karet zákazníků společnosti.  

Odkazy: http://www.slashgear.com/nationwide-restaurant-chain-jimmy-johns-hacked-24347819/ 

 

 

 

  

http://nypost.com/2014/09/18/hacker-stole-fdny-paychecks-rerouted-them-to-russia/
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/23/national/crime-legal/hackers-suspected-stealing-justice-ministry-data-bullying/%23.VDYvNvl_sqo
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/23/national/crime-legal/hackers-suspected-stealing-justice-ministry-data-bullying/%23.VDYvNvl_sqo
http://securityaffairs.co/wordpress/28582/cyber-crime/blackenergy-lite-targeting-eu.html
http://www.slashgear.com/nationwide-restaurant-chain-jimmy-johns-hacked-24347819/
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26. 09. 2014 

Letecká společnost Japan Airlines – narušení bezpečnosti 

Neznámým útočníkům se podařilo infikovat 23 počítačových terminálů, z nichž 7 odesílalo data na server 

umístěný v zahraničí. Podle zveřejněných informací došlo k úniku neurčitého množství informací týkajících 

se členů věrnostního klubu společnosti.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Japan-Airlines-Network-Breached-Info-Of-Up-To-750-000-

Frequent-Flyers-Stolen-460081.shtml 

 

 

 

28. 09. 2014 

Letištní úřad Indie (AAI) – obětí útočníků 

Úřad, který má na starosti správu civilních letišť v zemi, se stal cílem sofistikovaného útoku hackerů 

z Tanzanie. Útočníkům se podařilo nabourat počítačový systém úřadu, získat přístup k jednomu z oficiálních 

e-mailových účtů a rozeslat podvodné e-maily na zahraniční letecké společnosti. 

Odkazy: http://www.webrtcworld.com/news/2014/04/28/7797969.htm 
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

Pákistánský vládní portál (pakistan.gov.pk) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/oppakistan-government-web-portal/ 

 

Pákistánské vládní webové stránky (punjablaws.punjab.gov.pk, npb.gov.pk) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-launches-operation-pakistan-oppakistan-amid-pakistani-

anti-government-clashes-10052.html 

 

Webové stránky pákistánského ministerstva vnitra (interior.gov.pk) 

Neznámý hacktivista. 

http://hackread.com/pakistani-interior-ministry-website-hacked/ 

 

Subdoména izraelského ministerstva školství (gadol.edu.gov.il) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“. 

http://hackread.com/anonghost-hacks-israeli-ministry-of-education/ 

 

Webové stránky pákistánské státní sportovní televize PTV (sport.ptv.com.pk) 

Hacktivistická skupina „Haxors Crew“. 

http://hackread.com/ptv-sports-website-hacked-cyber-protest/ 

 

Subdoména indonéské pobočky McDonalds (order.mcdonalds.co.id) 

Bangladéšská hacktivistická skupina. 

http://hackread.com/mcdonalds-indonesia-hacked-by-bangladeshi-hackers/ 

 

Webové stránky izraelské komory obchodu a průmyslu (israelrussiachamber.org.il) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“. 

http://hackread.com/anonghost-opisrael-reborn-hacked/ 

 

Egyptské subdomény operátora Vodafone (wbs.mysite.vodafone.com.eg, 

wbs.mawke3y.vodafone.com.eg) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/vodafone-egypt-hacked-by-anonymous-fan/ 

 

Webové stránky amerického města Clarkston (clarkstonga.gov) 

Iránská hacktivistická skupina „Ashiyane Digital Serurity Team“. 

http://hackread.com/iranian-hackers-hack-clarkston-city-website/ 

 

Webové stránky Generálního inspektorátu rumunské policie (politiaromana.ro) 

Rumunská hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Romania-Hacks-Local-Police-Website-459347.shtml 

 

  

http://hackread.com/oppakistan-government-web-portal/
http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-launches-operation-pakistan-oppakistan-amid-pakistani-anti-government-clashes-10052.html
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http://hackread.com/pakistani-interior-ministry-website-hacked/
http://hackread.com/anonghost-hacks-israeli-ministry-of-education/
http://hackread.com/ptv-sports-website-hacked-cyber-protest/
http://hackread.com/mcdonalds-indonesia-hacked-by-bangladeshi-hackers/
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http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Romania-Hacks-Local-Police-Website-459347.shtml
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Servery herní společnosti Activision  

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://news.softpedia.com/news/Hackers-Target-Destiny-and-Call-of-Duty-Servers-with-DDoS-Attack-

459494.shtml 

 

Servery herní společnosti EA 

Hacktivistická skupina „Lizard Squad“. 

http://www.hotforsecurity.com/blog/ea-and-activision-servers-hit-by-lizard-squad-ddos-against-fifa-

madden-sims-4-call-of-duty-and-destiny-10321.html 

 

Webové stránky ruského zpravodajského portálu RT (rt.com) 

Neznámí útočníci. 

http://rt.com/news/188564-rt-attack-ddos-hackers/ 

 

Webové stránky sociální sítě Ello (ello.co) 

Neznámí útočníci. 

http://www.techtimes.com/articles/16692/20140930/invite-only-facebook-rival-ello-hit-by-ddos-

attack.htm 
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