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ČR 

01. 07. 2014 

Klienti Commerz Bank – obětí phishingových zpráv 

Čeští klienti německé banky Commerz Bank se stali obětí phishingové kampaně. Klienti 

v podvržené e-mailové zprávě obdrželi informaci, že obdrželi novou informaci od 

bezpečnostního oddělení. Zpráva mimo jiné obsahovala odkaz na podvržené stránky české 

pobočky této banky. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/oznameni---commerz-bank-20140708/ 

 

 

 

03. 07. 2014 

Oběť podvodné e-mailové zprávy – okradena o 400 tisíc korun 

Policie vyšetřuje případ, kdy žena z Kroměřížska otevřela podvodnou zprávu týkající se 

neuhrazené pohledávky. Následně otevřela přiloženou přílohu a nainstalovala do počítače 

virus. Podvodník tímto způsobem následně získal přístup k jejímu elektronickému bankovnictví. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/krimi/341224-zena-z-kromerizska-otevrela-prilohu-podvodneho-mailu-prisla-o-

400-tisic.html 

 

 

 

07. 07. 2014 

Oběti podvodných zpráv - přibývá 

Policie ČR v poslední době zaznamenala nárůst případů lidí, jimž neznámí pachatelé odčerpali 

nemalé finance z jejich osobních účtů. Současně upozorňuje na možné souvislosti spojené 

s podvodnými e-maily, které požadují uhrazení dlužných pohledávek.   

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/341574-podvodnikum-se-v-cesku-dari-vysavaji-lidem-

ucty.html 

 

 

 

08. 07. 2014 

Národní CSIRT tým CSIRT.CZ – zaznamenal pokusy o útok na české routery 

Bezpečnostní pracovníci Národního týmu díky projektu Turris zaznamenali podezřelé přístupy 

na port 32 764. Jelikož se jedná o větší množství domácích routerů, domnívají se, že je zde 

možná souvislost s nově objeveným malwarem „Coin Miner“, který na tento port také útočí. 

Odkazy: http://csirt.cz/page/2199/ 

 

 

 

  

http://www.hoax.cz/phishing/oznameni---commerz-bank-20140708/
http://www.novinky.cz/krimi/341224-zena-z-kromerizska-otevrela-prilohu-podvodneho-mailu-prisla-o-400-tisic.html
http://www.novinky.cz/krimi/341224-zena-z-kromerizska-otevrela-prilohu-podvodneho-mailu-prisla-o-400-tisic.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/341574-podvodnikum-se-v-cesku-dari-vysavaji-lidem-ucty.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/341574-podvodnikum-se-v-cesku-dari-vysavaji-lidem-ucty.html
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10. 07. 2014 

Klient Fio Banky – obětí podvodných SMS zpráv 

Podle informací, které poskytl samotný poškozený klient portálu svetandroida.cz, obdržel 

poškozený podvodnou SMS zprávu. V této zprávě mu útočník vydávající se za Fio Banku 

děkuje za využívání jejich služeb a nabízí možnost stáhnout do mobilního telefonu dodatečné 

vylepšení bankovní aplikace. Poškozenému bylo následně z účtu odcizeno 120 000 Kč.  

Odkazy: http://www.svetandroida.cz/fio-banka-kradez-201407/comment-page-2#comments 

 

 

 

10. 07. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových zpráv 

Česká spořitelna na svých webových stránkách varovala své klienty před další z variant 

podvodných e-mailových zpráv. Zprávy se snaží vzbudit dojem, že byly odeslány z České 

spořitelny. Neznámí útočníci využívají pro rozesílání podvodných zpráv následujících 

e-mailových adres:  

noreply@servis24bankings.cz, servis@internetove24.cz, noreply@servis24ceska.cz,  

security@ceskabank24.cz, ib@ceskaservis24.cz  

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2183.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

15. 07. 2014 

České uživatele internetu – zasáhla vlna podvodných exekutorských zpráv 

Tuzemský internet zasáhla další vlna spamové kampaně. Rozesílané podvodné zprávy se snaží 

budit dojem, že e-mailová zpráva pochází od soudního exekutora, který po oběti požaduje 

zaplacení dlužné částky. Ve skutečnosti se v příloze zprávy nachází virus, který cílí na 

internetové bankovnictví českých bank.   

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-vlna-podvodnych-e-mailu-vyhrozuje-exekutorem/ 

 

 

 

 

16. 07. 2014 

Česká spořitelna – varuje klienty před falešnými exekučními smlouvami 

Česká spořitelna varovala své zákazníky před vlnou podvodných exekučních smluv. Podvodná 

e-mailová zpráva obsahuje výzvu soudního exekutora a vyzívá příjemce k úhradě dlužné 

částky před provedením exekuce. Jednotlivé zprávy se liší identifikačním číslem i dlužnou 

částkou, zprávy jsou rozesílány pod různými jmény a z různých e-mailových adres. Příloha 

navíc obsahuje vir, který po spuštění infikuje počítač. 

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2192.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

http://www.svetandroida.cz/fio-banka-kradez-201407/comment-page-2%23comments
mailto:noreply@servis24bankings.cz
mailto:servis@internetove24.cz
mailto:noreply@servis24ceska.cz
mailto:security@ceskabank24.cz
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2183.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2183.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-vlna-podvodnych-e-mailu-vyhrozuje-exekutorem/
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2192.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2192.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality


 
 
 

www.GovCERT.CZ 6 / 13 incidenty - červenec 2014 
 

 

17. 07. 2014 

Webové stránky nové české virtuální měny – obětí DDoS útoku 

Webové stránky czechcrowncoin.cz první české virtuální měny pro platby přes internet 

s názvem Czech Crown Coin (CZC) byly v průběhu dopoledne nedostupné vlivem DDoS útoku. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/342460-prvni-virtualni-ceska-mena-ma-problemy-jeste-pred-

vydanim-web-napadli-pirati.html 

 

 

17. 07. 2014 

Klienti České spořitelny – obětí phishingových zpráv 

Zpráva se snaží vzbudit dojem, že byla odeslána z České spořitelny z adresy 

bonus@ceskasporitelnaservis24.cz. Tato adresa nemá však s Českou spořitelnou nic 

společného. Zpráva klientovi sděluje, že klient získal výhru, kterou musí potvrdit kliknutím na 

přiložený odkaz. Po kliknutí na přiložený odkaz dojde k přesměrování na podvržené internetové 

stránky internetového bankovnictví České spořitelny.  

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2195.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

 

 

 

28. 07. 2014 

Česká spořitelna – varuje před novou podobou počítačového viru 

Česká spořitelna varovala své klienty před novým chováním počítačového viru, který nabádá 

klienty k vyplnění citlivých údajů o platební kartě při práci v internetovém bankovnictví. 

Odkazy: https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2202.xml?archivePage=phishing&navid=na

v00156_phishing_aktuality 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/342460-prvni-virtualni-ceska-mena-ma-problemy-jeste-pred-vydanim-web-napadli-pirati.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/342460-prvni-virtualni-ceska-mena-ma-problemy-jeste-pred-vydanim-web-napadli-pirati.html
mailto:bonus@ceskasporitelnaservis24.cz
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2195.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2195.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2202.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
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Svět 

01. 07. 2014 

Butler University – napadena neznámými útočníky 

Podle informací zveřejněných samotnou univerzitou měl neznámý útočník získat přístup 

k osobním údajům přibližně 163 000 osob v období od listopadu 2013 do května 2014. 

Soubory, ke kterým měl útočník přístup, obsahovaly jména, data narození, čísla sociálního 

pojištění a informace o bankovních účtech. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/07/data-breach-at-butler-university.html 

 

 

 

04. 07. 2014 

Bankovní účet nigérijské Ogun state police command – napaden neznámými útočníky 

Neznámým útočníkům se podařilo nabourat do bankovního účtu Skye Bank.  Bankovní účet 

patří nigérijské „Ogun state police command“ a byla z něj odcizena peněžní částka v milionech 

Naira. Přesná částka nebyla zveřejněna. 

Odkazy: http://www.vanguardngr.com/2014/07/fraudsters-hack-ogun-account/ 

 

 

 

08. 07. 2014 

Park Hill School District – únik osobních údajů zaměstnanců a studentů 

Podle zveřejněných informací došlo k úniku více než 10 000 záznamů bývalých pracovníků 

a studentů „Park Hill School District“. Únik informací byl pravděpodobně způsoben nedbalostí 

jednoho ze zaměstnanců. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Over-10-000-Individuals-Affected-in-Park-Hill-School-District-Data-Leak-

Incident-449989.shtml 

 

 

 

09. 07. 2014 

Houstonian hotel – napaden neznámými útočníky 

Podle zveřejněných informací byl útok na systémy hotelu proveden pomocí škodlivého softwaru 

a trval přibližně šest měsíců od 28. 12. 2013 do 20. 06. 2014. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/houstonian-hotel-suffers-security-breach-credit-card-information-may-

have-been-exposed/ 

 

 

 

  

http://www.ehackingnews.com/2014/07/data-breach-at-butler-university.html
http://www.vanguardngr.com/2014/07/fraudsters-hack-ogun-account/
http://news.softpedia.com/news/Over-10-000-Individuals-Affected-in-Park-Hill-School-District-Data-Leak-Incident-449989.shtml
http://news.softpedia.com/news/Over-10-000-Individuals-Affected-in-Park-Hill-School-District-Data-Leak-Incident-449989.shtml
http://www.databreaches.net/houstonian-hotel-suffers-security-breach-credit-card-information-may-have-been-exposed/
http://www.databreaches.net/houstonian-hotel-suffers-security-breach-credit-card-information-may-have-been-exposed/
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10. 07. 2014 

Norské finanční instituce, telekomunikační společnost Telenor a některé letecké 

společnosti – obětí DDoS útoků 

V úterý 08. 07. 2014 zasáhl norské finanční instituce (DNB, Danske Bank, Nordea, Norges 

Bank, Sparebank 1, Storebrand, Gjensidige), Centrální banku, telekomunikační společnost 

Telenor, leteckou společnost SAS a další DDoS útok. Útok na tyto instituce probíhal celý den. 

V současnosti je z útoku obviněn teprve 17 letý teenager, kterého se podařilo vypátrat pomocí 

jím rozeslané e-mailové zprávy novinářům. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=2948 

http://www.ddosattacks.net/17-year-old-behind-norway-ddos-attacks-this-week/ 

 

 

 

11. 07. 2014 

Rady Children’s hospital v San Diegu – únik zdravotních záznamů pacientů 

Vlivem chyby zaměstnanců nemocnice došlo k úniku soukromých zdravotnických informací více 

než 20 000 dětských pacientů. Informace byly ve dvou vlnách rozesílány na e-mailové adresy 

uchazečů o práci v nemocnici. Záznamy obsahovaly jména, data narození, lékařské diagnózy 

a další.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Private-Health-Info-on-More-than-20-000-Children-Leaked-450445.shtml 

 

 

 

11. 07. 2014 

Společnost PharmaNet – napadena neznámými útočníky 

Útočníkům se podařilo získat přístup k jednomu z lékařských účtů do databáze léků na předpis. 

Útočníci měli přístup do databáze od 09. 03. 2014 do 19. 06. 2014. Během této doby měl 

přístup k osobním a lékařským záznamům přibližně 1600 pacientů. 

Odkazy: http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-pharmanet-hit-by-hacker-1-600-accounts-

breached-1.2704446 

 

 

 

14. 07. 2014 

Americká společnost Boeing – napadena útočníky 

Čínský podnikatel a jeho dva komplici byli v USA obviněni ze špionáže významných 

společností, mezi kterými byla i společnost Boeing. Záměrem hackerů bylo získat informace 

týkající se vojenské a obranné techniky, včetně nejnovějších stíhaček F-22, F-35 a vojenského 

nákladního letadla C-17. 

Odkazy: http://hackread.com/chinese-hacker-arrested-hacking-boeing/ 

 

 

 

  

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=2948
http://www.ddosattacks.net/17-year-old-behind-norway-ddos-attacks-this-week/
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http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-pharmanet-hit-by-hacker-1-600-accounts-breached-1.2704446
http://hackread.com/chinese-hacker-arrested-hacking-boeing/
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15. 07. 2014 

Zpravodajské internetové stránky CNET – napadeny neznámými útočníky 

Podle zveřejněných informací zá útokem stála ruská hacktivistická skupina „W0rm“. Jejíž 

členové tvrdí, že se jim podařilo odcizit databázi obsahující více než milión registračních údajů 

registrovaných návštěvníků.  

Odkazy: http://www.hotforsecurity.com/blog/cnet-hacked-registered-users-details-stolen-by-gang-demanding-1-

bitcoin-9574.html 

 

 

 

15. 07. 2014 

TotalBank na jižní Floridě – narušení bezpečnosti 

V současnosti nejsou známy podrobnosti o rozsahu narušení bezpečnosti systému této 

bankovní instituce. Podle zveřejněných informací získal útočník přístup do počítačové sítě 

banky a mohl získat přístup k osobním informacím 72 500 klientů (jména, poštovní adresy, 

informace o zůstatku na účtu, osobní identifikační číslo a další. Incident je v současnosti 

prošetřován soudními experty na danou oblast. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/totalbank-data-breach-could-be-comprehensive/ 

 

 

 

16. 07. 2014 

Izraelská televizní stanice Channel 10 – napadena útočníky 

Útočníci z vojenské frakce hnutí Hamas nabourali satelitní komunikaci izraelské televizní 

stanice Channel 10. Útočníkům se podařilo změnit probíhající vysílání této televizní stanice 

a odvysílat záběry postižených a zraněných palestinských občanů způsobené izraelskými 

leteckými útoky. 

Odkazy: http://hackread.com/hamas-hacks-israels-channel-10-tv-station/ 

 

 

 

24. 07. 2014 

Systémy Evropské centrální banky (ECB) – napadeny neznámými útočníky 

Útočníky odcizená data, podle zveřejněných informací, nepocházela z vnitřní sítě Evropské 

centrální banky. Data (e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonní čísla) byla uložena 

v oddělené databázi ve formě prostého textu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/European-Central-Bank-System-Hacked-Ransom-Is-Demanded-

451993.shtml 

 

 

 

  

http://www.hotforsecurity.com/blog/cnet-hacked-registered-users-details-stolen-by-gang-demanding-1-bitcoin-9574.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/cnet-hacked-registered-users-details-stolen-by-gang-demanding-1-bitcoin-9574.html
http://www.databreaches.net/totalbank-data-breach-could-be-comprehensive/
http://hackread.com/hamas-hacks-israels-channel-10-tv-station/
http://news.softpedia.com/news/European-Central-Bank-System-Hacked-Ransom-Is-Demanded-451993.shtml
http://news.softpedia.com/news/European-Central-Bank-System-Hacked-Ransom-Is-Demanded-451993.shtml
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29. 07. 2014 

Systémy tří izraelských vojenských dodavatelů – napadeny čínskými útočníky 

Skupině čínských hackerů se podařilo mezi roky 2011 až 2012 nabourat počítačové systémy tří 

izraelských zbrojních dodavatelů Elisra Group, Israel Aerospace Industries a Rafael Advanced 

Defense Systems. Útočníci se především zajímali o informace týkající se izraelské protiraketové 

obrany „Iron Dome“ a dalších zbrojních projektů např. balistických raket, bezpilotních letounů 

atd. 

Odkazy: http://hackread.com/chinese-hackers-israel-iron-dome-data/ 

 

 

 

29. 07. 2014 

Společnost Backcountry Gear – odcizeny osobní informace zákazníků 

Společnost zabývající se prodejem vybavení pro kempování oznámila svým zákazníkům, že 

jeden z jejich serverů byl infikován blíže nespecifikovaným virem, který měl přístup k jménům 

poštovním adresám, informacím o nákupech a číslům kreditních nebo debetních karet. 

Společnost se proto rozhodla prověřit všechny transakce, které se uskutečnily od 27. dubna do 

23. července.   

Odkazy: http://www.databreaches.net/backcountry-gear-customer-data-stolen-in-malware-incident/ 

 

 

 

30. 07. 2014 

Kanadská Státní rada pro výzkum (NRC) – napadena čínskými útočníky 

Kanadské úřady uvedly, že počítačovou síť Státní rady pro výzkum napadli neznámí útočníci, 

kteří byli podporovaní Čínskou lidovou republikou. Rada je hlavním výzkumným střediskem 

vlády a spolupracuje tak s předními světovými společnostmi. Čína toto obvinění ze špionáže 

důrazně popřela.  

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/343641-kanada-obvinila-cinske-hackery-z-napadeni-jeji-pocitacove-

site.html 

 

 

  

http://hackread.com/chinese-hackers-israel-iron-dome-data/
http://www.databreaches.net/backcountry-gear-customer-data-stolen-in-malware-incident/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/343641-kanada-obvinila-cinske-hackery-z-napadeni-jeji-pocitacove-site.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/343641-kanada-obvinila-cinske-hackery-z-napadeni-jeji-pocitacove-site.html
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Twitter účet izraelských obranných sil  

Syrská hacktivistická skupina „Syrian Electronic Army“. 

http://www.theregister.co.uk/2014/07/04/hacked_israel_defence_force_spruiks_nuke_leak_fears/ 

 

Webové stránky myanmarského Ministerstva komunikačních a informačních 

technologií 

Neznámí útočníci. 

http://globalvoicesonline.org/2014/07/06/hackers-mock-internet-speed-in-myanmar-by-replacing-logo-of-it-ministry-

with-turtles/ 

 

Webové stránky argentinské asociace výrobců hudebních nahrávek (capif.org.ar) 

Neznámí útočníci. 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/hackers-hacked-music-industry-website-turned-pirate-bay.html 

 

Webové stránky Pákistánské lidové strany (organizace) 

Útočníci z hacktivistických skupin „Kai-H4xOrR“ a „Shell Haxor“ 

http://hackread.com/pakistan-peoples-party-website-hacked/ 

 

2352 indických webových stránek  

Neznámí útočníci. 

http://hackread.com/indian-websites-hacked-by-indonesian-hackers/ 

 

Izraelská Galilee Development Authority (galil.gov.il) 

Hacktivista „AnonGhost“. 

http://hackread.com/anonymous-hacks-israeli-government-website/ 

 

Izraelská sub-doména MSN (elem.il.msn.com) 

Neznámí turečtí hacktivisté. 

http://hackread.com/msn-israel-hacked-by-turkish-hackers/ 

 

Zpravodajský portál Haaretz (mondial.haaretz.co.il) 

Hacktivista „AnonGhost“. 

http://hackread.com/anonghost-hacks-israeli-newspaper-haaretz-domain/ 

 

Twitter účet keňských obranných sil 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-hacks-kenyan-army-twitter-account/ 

 

Facebookové stránky Wall Street Journal 

Neznámí útočníci. 

http://www.securityweek.com/fake-air-force-one-crash-messages-posted-hacked-wsj-facebook-

page?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS

+Feed%29 

 

Webové stránky Indexeus (indexeus.org) 

Hacktivistická skupina „Pernicious“. 

http://www.ehackingnews.com/2014/07/indexeusorg-website-hacked-by.html 

http://www.theregister.co.uk/2014/07/04/hacked_israel_defence_force_spruiks_nuke_leak_fears/
http://globalvoicesonline.org/2014/07/06/hackers-mock-internet-speed-in-myanmar-by-replacing-logo-of-it-ministry-with-turtles/
http://globalvoicesonline.org/2014/07/06/hackers-mock-internet-speed-in-myanmar-by-replacing-logo-of-it-ministry-with-turtles/
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/hackers-hacked-music-industry-website-turned-pirate-bay.html
http://hackread.com/pakistan-peoples-party-website-hacked/
http://hackread.com/indian-websites-hacked-by-indonesian-hackers/
http://hackread.com/anonymous-hacks-israeli-government-website/
http://hackread.com/msn-israel-hacked-by-turkish-hackers/
http://hackread.com/anonghost-hacks-israeli-newspaper-haaretz-domain/
http://hackread.com/anonymous-hacks-kenyan-army-twitter-account/
http://www.securityweek.com/fake-air-force-one-crash-messages-posted-hacked-wsj-facebook-page?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/fake-air-force-one-crash-messages-posted-hacked-wsj-facebook-page?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/fake-air-force-one-crash-messages-posted-hacked-wsj-facebook-page?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.ehackingnews.com/2014/07/indexeusorg-website-hacked-by.html
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Izraelské vládní webové stránky (jobs.galil.gov.il, veida.galil.gov.il, zait.galil.gov.il, 

wine.galil.gov.il, birds.galil.gov.il, classic.galil.gov.il, manginat.galil.gov.il, 

bike.galil.gov.il, dorldor.galil.gov.il, negev.galil.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ během operací #OpSaveGaza, #Opisrael, #FreePalestine. 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/list-damage-opsavegaza-israel.html 

 

Webové stránky Spojených národů (esango.un.org) 

Turecký hacktivista „Turk Guvenligi“. 

http://hackread.com/united-nation-hacked-against-gaza-attacks/ 

  

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/list-damage-opsavegaza-israel.html
http://hackread.com/united-nation-hacked-against-gaza-attacks/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Sociální obchodní síť eToro (etoro.com) 

Neznámí útočníci. 

http://www.ddosattacks.net/etoros-website-down-due-to-malicious-ddos-attacks-functionality-restored/ 

 

Izraelské vládní stránky (israel.gov.il, itpolicy.gov.il, iaf.org.il, pmo.gov.il, mof.gov.il, 

israel-průmysl-trade.gov.il, defence.gov.il, moch.gov.il, antytrust.gov.il, gov.il, 

edu.gov.il, idf.gov.il, president.gov.il, parliment.gov.il, mfa.gov.il, 

telaviv.police.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“ během operací #OpSaveGaza, #Opisrael, #FreePalestine. 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/list-damage-opsavegaza-israel.html 

 

Izraelské vládní stránky (bankisrael.gov.il, mosad.gov.il, justice.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-hackers-mossad-website/ 

 

Australské ISP Cirrus Communications 

Neznámí útočníci. 

http://www.theregister.co.uk/2014/07/30/ddos_takes_down_cirrus_communications/ 

 

http://www.ddosattacks.net/etoros-website-down-due-to-malicious-ddos-attacks-functionality-restored/
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/07/list-damage-opsavegaza-israel.html
http://hackread.com/anonymous-hackers-mossad-website/
http://www.theregister.co.uk/2014/07/30/ddos_takes_down_cirrus_communications/

