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Opravdový příběh zneužití dat v online 
prostoru – říjen 2020 
Zadání 

1. Identifikujte, co vzbuzuje vaši nedůvěru v celém tomto případu. 
2. Stanovte, co vás definitivně přesvědčuje, že se jedná o útok a ne reálný obchod. 

Forma výstupu 
• mohou se přihlásit dobrovolníci, nebo vyberu ze třídy 
• na příští hodině (9.11.2020) krátká prezentace zpracování úkolu – výstupy na obě otázky 

o časově omezena na 3 minuty + případná diskuse 
o možno poslat i podklady předem, abych je mohl promítnout při prezentaci 

• výstup budu známkovat 

Sumarizace útoku 
Cíl útočníků: Zisk (5.000 CZK) 

Záminka: Koupě zboží na inzerát 

Informační kanál: WhatsApp + email 

Délka útoku: 3 dny 

Útočník získal tyto osobní informace: 

• Jméno a Příjmení 
• Adresa bydliště 
• Číslo bankovního účtu (IBAN) 
• Mail 

Popis průběhu útoku 
1. Kontakt na WhatsApp 

Zprávy na WhatsApp, kde se útočník ptal na reálně nabízené zboží na serveru Sbazar.cz. Vystupoval 
pod tímto telefonním číslem a identitou… 
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Útočník se dotazoval, zda mám ještě k dispozici nabízené zboží na Sbazar.cz. Požadovaná cena za 
nabízený kočárek byla 3.280,- CZK.  

Po inicializačním dotazu v češtině začala komunikace v angličtině… 

Vysvětlil situaci, že si kočárek nemůže vyzvednou, protože je v Maďarsku a že zboží vyzvedne nějaká 
doručovací služba. 
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Zkoušel dotazem na realizaci platby pomocí PayPal, ale preference prodávajícího byla platit cash. 
Útočník sdělil, že jeho dopravní služba neumí zpracovat hotovostní platby. A proto bylo nutné sdělit 
bankovní účet, kam měl útočník poslat požadovanou sumu za zboží. 

 

Dále si útočník napsal o domácí adresu (pro potřeby vyzvednutí zboží) a mailovou adresu… 

 

Následovala zpráva, že útočník vše uhradil na můj účet a že si mám zkontrolovat mailovou schránku… 
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Útočník začal vysvětlovat, že poslal na účet o 5.000,- CZK více pro zaplacení dopravy…Toto rozdělení 
(zboží + doprava) je z mailu i zřejmé. 
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2. Mailové potvrzení transakce 
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3. Závěrečný kontakt na WhatsApp 

 

A začal se útočník velmi starat o to, aby byla pozornost přesunuta k mailu, kde je nutné dokončit 
transakci – viz mail přiložený výše…  

 

Na dotaz identifikace útočníka tento ihned odeslal „své“ informace, včetně kopie občanského 
průkazu… 
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