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Konec ransomwaru Avaddon  
a nastupující Haron

Některé ransomware kampaně jsou tu s námi měsíce i roky, 
např. o trojici Emotet – TrickBot – Ryuk jste mohli v posled-
ních letech slyšet velmi často. Útok pomocí této trojice mal-
waru pocítily i některé organizace v Česku, např. benešovská 
nemocnice nebo společnost OKD [1]. Naopak jiné útoky 
mezi námi tak dlouho nezůstanou, což je případ ransomwaru 
Avaddon. I s ním se české společnosti letos velmi dobře se-
známily. Data několika z nich byla k dispozici na dark webu 
ke stažení poté, co firmy nezaplatily požadované výkupné. 
Obětí zmíněného malwaru [2] se stal i olomoucký magistrát, 
na dark webu bylo zveřejněno okolo 20 GB uniklých dat.

Na těchto příkladech je dobře vidět trend, který zde máme 
od minulého roku. Útočníci již nepožadují výkupné za dešif-

Rebranding malwaru a noční můra  
PrintNightmare
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Poslední měsíce na poli bezpečnosti byly hektické. Svoji činnost ukončil ransomware Avaddon, tedy spíše u něj došlo 
k rebrandingu na ransomware Haron. Znovu se na scénu dostala společnost vyvíjející špehovací software NSO Group a zjistili 
jsme, že se supply-chain útoky si není radno zahrávat a mohou mít obrovské dopady na spoustu firem po celém světě.  
Pro mnoho z nás byla noční můrou také zranitelnost PrintNightmare. 

rování dat, ale za nezveřejnění těch, která v průběhu úto-
ku odcizili. Jedná se o daleko výnosnější byznys, protože 
v uniklých datech jsou často osobní nebo jiné informace, 
jejich zveřejnění může mít značný dopad jak na finanční vý-
sledky firem, tak na jejich reputaci. 

Avaddon však na ransomwarové scéně dlouho nepobyl. 
V červnu tohoto roku totiž útočníci stojící za tímto vy-
děračským programem svůj „projekt“ ukončili, zrušili 
provoz svých stránek na dark webu a uvolnili dešifro-
vací klíče.

O měsíc později se nicméně ukázalo, že Avaddon byl jen 
přejmenovaný na ransomware Haron, a bude tak podni-
kat další útoky pod jiným jménem. Poukázali na to experti 
za využití nástroje DarkTracer, kteří objevili souvislosti mezi 
Avaddonem a Haronem [3]. 

Malware v neoficiálním vydání  
Windows 11

V červnu byla v rámci programu Windows Insider zveřejněna 
nová verze operačního systému Windows pod označením 
Windows 11. Mezi uživateli si získala značnou pozornost, 
a není tedy divu, že se této příležitosti chopili i útočníci. Pod 
názvem Windows 11 se záhy začalo šířit množství malwaru 
nebo jiného škodlivého kódu [4]. Netrpěliví zájemci přestali 
být obezřetní a mnozí z nich se stali obětí adwaru, spywaru 
nebo jiného malwaru ukrytého v instalačním souboru tváří-
cím se jako nový systém Windows 11. 

Spyware Pegasus a návrat NSO Group

Izraelskou společnost NSO Group můžete znát jako výrob-
ce hackerského nebo špehovacího softwaru již z minulosti, 
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kdy byla spojována s několika různými spywary. Podobně je 
tomu i v tomto případě, kdy se na veřejnost dostal seznam 
více než 50 000 mobilních čísel, která údajně mohla být 
terčem útoku spywaru Pegasus, a uživatelé těchto čísel se 
následně mohli stát cílem špehování [5]. 

Spyware Pegasus umožňuje víceméně kompletní přístup 
ke všem datům v telefonu, nahrávání hovorů, zapnutí mi-
krofonu nebo kamery, dokonce i přístup k původně šif-
rovaným zprávám v aplikacích, jako je Signal nebo Tele-
gram, které se často používají pro bezpečnou komunikaci. 
Samotný spyware se může do telefonu dostat po kliknutí 
na škodlivý odkaz vydávající se za jinou aplikaci nebo zne-
užitím zranitelnosti jiné aplikace či operačního systému, 
jak tomu bylo i v případě zranitelnosti v aplikaci iMessage 
na iPhonech.  

Supply-chain útok na společnost Kaseya

S pojmem supply-chain útok (tedy útok přes výrobce nebo 
dodavatele) se někteří z nás poprvé seznámili v prosinci 
loňského roku. Bylo to v souvislosti s útokem na společ-
nost SolarWinds, kdy se v rámci aktualizací jejich softwaru 
k zákazníkům rozšířil malware. Nejednalo se však o prv-
ní a bohužel ani poslední takový případ. V červenci došlo 
ke zneužití zranitelnosti v softwaru VSA společnosti Kaseya 
a následně k napadení některých jejích zákazníků ransom- 
warem [6]. Společnost Kaseya vyvíjí software pro MSP part-
nery a enterprise zákazníky, napadený software VSA zajiš-
ťuje vzdálený monitoring a nástroje pro správu sítě a kon-
cových zařízení. 

Zneužití zranitelnosti ve webovém rozhraní tohoto softwaru 
umožnilo útočníkům obejít autentizační mechanismy, na-
hrát škodlivý payload a přes SQL injection provést spuště-

ní libovolných příkazů. Tím došlo až k spuštění útočníkova 
kódu v procesu programu. Následně nativními funkcemi 
napadeného softwaru (jednou z nich je i vzdálená instalace 
softwaru a aktualizací) došlo k distribuci ransomwaru REvil 
v síti zákazníků společnosti Kaseya. Ten se maskoval jako 
hot-fix pro VSA management agenta. Nedošlo však k pro-
vedení aktualizace, ale k zašifrování dat na napadených sys-
témech. V tomto případě se využívalo vysokých oprávnění 
VSA agenta na koncových stanicích, která jsou potřebná 
pro správnou funkci softwaru. 

Skupina stojící za ransomwarem REvil původně požadovala 
70 mil. USD v bitcoinech za univerzální dešifrovací klíč, kte-
rý by byl schopný obnovit všechna data zašifrovaná v rám-

ci tohoto útoku. Podle tvrzení skupiny REvil bylo napadeno 
a zašifrováno přes milión systémů.

Několik dní po útoku se však provoz všech stránek RE-
vil skupiny na dark webu zastavil [7]. Spekuluje se, že 
na nátlak amerického prezidenta Bidena a následně 
ruského prezidenta Putina (je totiž pravděpodobné, že 
útočníci ze skupiny REvil operují právě z Ruska) útoč-
níci ukončili svůj provoz alespoň do doby, než dojde 
k „rebrandingu“ podobně jako v případě malwaru Avad-
don. Společnosti Kaseya se nakonec podařilo získat 
univerzální dešifrovací klíč, který tak umožní všem na-
padeným společnostem obnovit zašifrovaná data a zno-
vu rozběhnout své aktivity. 
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Únik dat společnosti Gordic

Společnost Gordic letos identifikovala a vyšetřovala bez-
pečnostní událost ve vlastní síti. Ačkoli přitom údajně ne-
našli žádné známky odcizení dat [8], záhy se na dark webu 
objevilo 52 GB interních údajů týkajících se společnosti. 
Má se jednat jak o osobní informace zaměstnanců, archiv  
e-mailů, smlouvy, reporty, tak i o obsah SQL databáze [9]. 

Ransomware se nevyhýbá  
ani bezpečnostním firmám

Společnost Accenture je známá jako jedna z největších 
konzultantských firem s pobočkami po celém světě. Znač-
né portfolio služeb poskytuje i v oblasti bezpečnosti. Bohu-
žel ani takové firmě se nevyhnul bezpečnostní incident, kdy 
pravděpodobně došlo k napadení ransomwarem LockBit 
[10]. Skupina stojící za tímto ransomwarem tvrdí, že se jim 
podařilo odcizit 6 TB dat a za jejich nezveřejnění požadu-
jí výkupné ve výši 50 mil. USD. Samotná firma Accenture 
však tvrdí, že nedošlo ke kompromitaci žádných zákaznic-
kých nebo jinak důležitých dat. 

Zranitelnost PrintNightmare

Konstatování „Každý software má své mouchy“ je něco 
jako IT přísloví. Své o tom ví i největší výrobce operač-
ních systémů – společnost Microsoft, která jednu ta-
kovou chybu objevila ve svém softwaru Windows. Zra-
nitelnost služby Windows Print Spooler s označením 
CVE-2021-34527, známá pod názvem PrintNightmare, 
umožňuje autentizovanému útočníkovi s běžným uživa-
telským účtem vzdálené nebo lokální spuštění kódu se 
systémovým oprávněním [11]. Služba Windows Print 
Spooler Service, která tuto zranitelnost obsahuje, běží 
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[ 4 ]  https://antivirus.cz/Blog/Stranky/pozor-na-malware-ktery-se-veze-na-vlne-zajmu-o-nove-windows-11.aspx 
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[ 12 ] https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsofts-incomplete-printnightmare-patch-fails-to-fix-vulnerability/ 
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 -microsoft-exchange-server-23442 
[ 14 ] https://support.microsoft.com/en-us/topic/description-of-the-security-update-for-microsoft-exchange-server-2019-2016
 -and-2013-may-11-2021-kb5003435-028bd051-b2f1-4310-8f35-c41c9ce5a2f1
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P O U Ž I T É  Z D R O J E

David Pecl
Bezpečnostní specialista se zaměřením na ochranu koncových 
stanic a na řízení zranitelností ve společnosti AEC a.s. V rámci 
těchto oblastí zastává také roli produktového manažera.

ve výchozím nastavení na všech Windows serverech 
i desktop zařízeních včetně doménových kontrolerů. Její 
zneužití tak v praxi umožňuje útočníkovi získat kontro-
lu nad celou doménou. Zranitelné jsou v tomto případě 
operační systémy Windows 7 a vyšší a serverové 2008 
a vyšší v případě, že není nainstalovaný patch. 

Takové zranitelnosti bohužel nejsou nic neobvyklého, v tom-
to případě tu ale jisté zajímavosti máme. Na rozdíl od jiných 
bezpečnostních problémů, které jsou oznámeny až po pu-
blikování záplat v rámci tradičního Patch Tuesday, došlo 
v tomto případě k (nechtěnému) zveřejnění této zero-day 
zranitelnosti ještě dříve, než Microsoft stihl záplatu dostat 
mezi uživatele. Pikantní na tom je, že následně vydaná aktu-
alizace ve skutečnosti zranitelnost neopravila, na což záhy 
poukázala celá řada bezpečnostních odborníků [12].

USA BlackHat jako dobrý zdroj exploitů

Na srpnové konferenci BlackHat v USA byl demonstrován 
útok nazvaný ProxyShell, který spočívá ve zneužití zranitel-

nosti Microsoft Exchange serveru, a podobně jako v přípa-
dě ProxyLogon umožňuje spustit libovolný kód s nejvyšším 
oprávněním, a tím zcela kompromitovat server [13]. Oprava 
pro tuto zranitelnosti byla součástí již květnového security 
updatu pro Exchange [14]. 

Novinkou je zneužití této zranitelnosti v ransomwarových 
kampaních, např. Conti. Dle společnosti Sophos útočníci 
zneužili zranitelnost ke kompromitaci serveru a odcizení dat 
[15]. Teprve po pěti dnech došlo k distribuci ransomwaru 
v rámci celé sítě. 
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