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!eská policie pou"ívá malware
Co ukazuje p#ípad Hacking Team

Italská fi rma Hacking Team se 
nechává najímat na „$pinavou 
práci“ – hackování po%íta%&, 
telefon&, odposlechy, kradení 
hesel. Za%átkem %ervence v$ak 
n'kdo hacknul její servery a data 
zve#ejnil. Sv't je rozho#%en, "e 
fi rma pracovala i pro autoritá#ské 
re"imy. Pro nás je zajímavé, "e 
jedním z klient& je i %eská policie.

honza "ípek

Hacking Team je IT fi rma jako spousta jin!ch. 
Má portfolio produkt", linku u#ivatelské pod-
pory, cenovou politiku, obchodní zástupce. 
To, co prodává, ji ov$em za%adilo na Seznam 
nep%átel internetu od mezinárodní neziskov-
ky Reporté%i bez hranic. Hlavním produktem 
fi rmy je trojsk! k"& RCS (Remote Control 
System). Kdy# jím infi kujete po'íta', pro-
gram neviditeln( b(#í a sbírá data – zadávaná 
hesla, seznamy otev%en!ch webov!ch stránek, 
snímky obrazovky, soubory z disku. Pokud je 
po'íta' vybaven mikrofonem, umí nahrávat 
zvuk, pokud má kameru, natá'í obraz a po%i-
zuje fotografi e. Umí zaznamenávat hovory 
skrze Skype a soukromá data zachytává je$-
t( p%edtím, ne# je za$ifrujeme a vy$leme do 
sít(. M"#e s po'íta'em d(lat skoro cokoliv 

– nahrát na n(j soubor, nainstalovat jin! pro-
gram nebo sám sebe smazat. 

Je$t( d(siv(j$í je varianta pro mobily, je# 
se nabízí ve variantách pro iPhone, Android 
'i Symbian. Trojsk! k"& umí nahrávat zvuk 
v okolí telefonu, hovory, zaznamenávat SMS, 
po%izovat fotky, natá'et video, hlásit polohu. 
Je mo#né ho naprogramovat jen na ur'it! 'as 
a místo, umí $et%it baterií a místem na kart(. 
Nainstaluje se pomocí skryté 'i konfi gura'ní 
SMS 'i krátk!m p%ipojením USB kabelu. Data 
se v obou variantách posílají „dom"“, na %ídi-
cí server umíst(n! u zákazníka. 

Zp&soby infekce
E -maily, které zve%ejnil server Wikileaks, 
poskytují fascinující vhled do „u#ivatelské 
podpory“ hackovací slu#by – u#ivatelé soft-

waru #ádají o radu, ale také nap%íklad cht(jí 
vytvo%it malware p%ímo na míru. Mezi zákaz-
níky pat%í i 'eská policie a armáda, které 
zastupuje fi rma Bull, dodavatel proslulého 

„systému pro monitoring internetu“. Richard 
Hiller z Útvaru zvlá$tních 'inností 'eské poli-
cie objednává nap%íklad malware upraven! 
pro doménu ParlamentniListy.cz, Seznam.cz, 
web Komer'ní banky 'i prodejce tújí. Seznam 

„zasa#en!ch“ adres je mnohastránkov!. 
Odborn! server Lupa.cz vznesl ofi ciální 

otázky na Policii )R, odpov(dí v$ak byla jen 
krátká tisková zpráva o tom, #e v$echno pro-
bíhá v re#imu utajení, v souladu se zákonem 
o ve%ejn!ch zakázkách, 'ím# policie spoluprá-
ci nep%ímo potvrdila. Defi nitivního potvrzení 
se pak dostalo parlamentní komisi pro kon-
trolu odposlech".

B!val! Klaus"v mluv'í Petr Hájek se roz'ilu-
je, #e policie hackovala Parlamentní listy, ale 
to je mylné pochopení techniky útoku. Mal-
ware se podle v$eho instaloval tak, #e si poli-
cie nechala vyrobit trojského kon( na míru 
ob(ti. Kdosi pak dostal odkaz na 'lánek Pro-
tikorup!ní policie obvinila !lena p"edsednictva 

#SSD Du$ka, uve%ejn(n! na Parlamentních 
listech, z e -mailové adresy n(koho, komu 
d"v(%oval (odesílatele e -mailu lze podvrhnout 
velmi snadno). Klikl tedy na odkaz, ten v$ak 
byl zamaskovan!m odkazem jinam a p%e-
sm(roval u#ivatele na servery Hacking Tea-
mu, odkud se za'al instalovat zlot%il! soft-
ware, na'e# byl u#ivatel rychle p%esm(rován 
na p"vodní adresu a pravd(podobn( si ni'eho 
nev$iml. Dal$í metodou útoku je skrytí mal-
waru do p%ílohy e -mailu, wordovského doku-
mentu, prezentace PowerPoint nebo souboru 
PDF (t%eba „zadost o rozhovor.zip“). Software 
se pak instaluje po rozbalení a otev%ení sou-
boru v Microsoft O*  ce nebo Adobe Acrobat. 
Tato technika se naz!vá „phishing“ a b(#n( ji 
pou#ívají po'íta'oví bandité k tomu, aby se 
dostali k va$emu elektronickému bankovnic-
tví. Weby Komer'ní banky 'i Rai+ eisenbank 
na „policejním seznamu“ jsou v!mluvné.

Nejzáludn(j$í metodou instalace je pak 
Network Injection. To se koupí $katule zva-
ná NIA. Ta se zapojí mezi u#ivatele a internet. 
U#ivatel surfuje webem a v$echna komunika-
ce prochází p%es $katuli. Kdy# si stáhne jak!-
koli pou#iteln! soubor odkudkoliv, $katule do 
n(j vsune malware. Net%eba ani posílat e -mail, 
ani na nic klikat. Nej'ast(ji se vyu#ívá zrani-
telnosti p%ehráva'e Flash. V seznamu web", 
které je software schopen nakazit, je  YouTube 
a hromada pornoserver". „Tak to to porno 
asi o#elím,“ glosuje to jeden z diskutujících 
na internetu. )eská policie takovou $katuli 
podle zve%ejn(n!ch e -mail" získala. „Po$le-
me vám NIA p%í$tí t!den,“ pí$e Massimiliano 

Luppi v lednu 2013. Pokud se takové za%ízení 
umístí na n(kterou z páte%ních linek, m"#e 
b!t po'et potenciálních cíl" skute'n( velik!. 

Policie, Bull a !VUT
Mezi stovky u#ivatel" internetu, kte%í si data 
Hacking Teamu stáhli, pat%í i v!zkumníci 
z pra#ského hackerspace Brmlab. Ti se pustili 
do anal!zy, její# v!sledky pr"b(#n( zve%ej&u-
jí. Nej'ast(ji s Hacking Teamem komunikuje 
Richard Hiller z Útvaru zvlá$tních 'innos-
tí Policie )R a Tomá$ Hlavsa ze spole'nosti 
Bull. Kdy# n(co nefunguje, p%ibalují do p%í-
lohy záznamy o provozu, které mají pomo-
ci odhalit chybu. Z nich se 'e$tí v!zkumníci 
dozvídají seznamy podvr#en!ch stránek, tele-
fonní 'ísla úto'ník" i ob(tí. P%i hledání jedno-
ho z telefonních 'ísel na internetu nacházejí 
diskuse o Land Roverech, inzerát na nákup 
zbran( 'i prodej kombajnu. Dlouho si nejsou 
jistí, zda jde o sledovaného mafi ána, nebo 
policistu. Teprve twitterov! profi l prozradí 
policistu Marka Barto$e. N(které z po#adav-
k" na u#ivatelskou podporu jsou úsm(vné. 
Policista si nap%íklad st(#uje, #e ovládací SMS 

malwaru se ob(ti zobrazují na displeji telefo-
nu. „Z technického hlediska je ten jejich mal-
ware dost bída,“ %íká 'esk! v!zkumník. Zdá 
se, #e námezdní hacke%i se trochu vytaho-
vali. O tom ostatn( sv(d'í i fakt, #e se sami 
nechali hacknout.

Pozoruhodná je série e -mail" ze zá%í 2012, 
v nich# Bull domlouvá s italskou fi rmou dodání 
podklad" od „akademického partnera“, s ním# 
spolupracuje p%i hledání zranitelností. V srp-
nu 2013 pak tajemného partnera p%edstavuje: 
má jím b!t Tomá$ Zahradnick!, vedoucí Kated-
ry po'íta'ov!ch systém" na Fakult( informa'-
ních technologií )VUT. Ten podle e -mailu vede 
t!m, jen# hledá zranitelnosti softwaru a vyví-
jí exploity. Je tedy mo#né, #e ve%ejná vysoká 
$kola dodávala informace o zranitelnosti soft-
waru soukromé fi rm(, která je pak prodávala 
zp(t 'eskému státu? Na mé otázky Zahradnic-
k! odpov(d(l: „Soukrom( jsem se spole'ností 
Hacking Team nem(l a nemám nic co do 'in(-
ní. Co se t!'e vztahu mezi Fakultou informa'-
ních technologií a fi rmou Bull, ten byl smluvní 
a obsahoval závazek ml'enlivosti. Nemohu ho 
proto jakkoliv dále komentovat.“ Podle infor-
ma'ního systému v(dy a v!zkumu zpracoval 
Zahradnick! v roce 2013 pro Bull „Speciální 
softwarov! balí'ek“ za 50 tisíc korun, kter! je 
v$ak p%edm(tem obchodního tajemství. Zmi-
&uje se zde projekt „Janus“, ke kterému odka-
zují i uniklé e -maily.

Co #eknou soudci?
Ne# v!zkumníci zanalyzují 400 gigabyt" dat, 
bude to je$t( chvíli trvat. U# te, ale anal!za 
vede k záva#n!m otázkám. Jak je mo#né, #e 
policie spolupracuje na odposle$ích se sou-
kromou fi rmou a sdílí s ní citlivé údaje? A jak 
je mo#né, #e citlivé údaje putují do rukou 
zahrani'ní fi rmy s nep%íli$ dobrou pov(stí? 
Podle spekulací na internetu mohl malware 
RCS obsahovat zadní vrátka a mohl tak Hac-
king Teamu dávat p%ístup k p%ístroj"m ob(tí. 
Navíc byla „slu#ba“ nastavena tak, aby ka#d! 
jednotliv! po#adavek na infekci musel projít 
italskou fi rmou. Za%ízení na záznam odposle-
ch" se podle v$eho instalovalo do vnit%ní sít( 
policie a je mo#né, #e Hacking Team má zadní 
vrátka i tam. To je záva#né bezpe'nostní riziko. 

A hlavn( – je naka#ení po'íta'e 'i telefo-
nu v"bec legální? Policie sice ubezpe'uje, #e 
software instaluje pouze na základ( povolení 
soudce a na dobu nejdéle $esti m(síc". Mal-
ware v$ak umo#&uje nahrát do po'íta'e ob(-
ti soubor. Tuto mo#nost podle v$eho m(l kro-
m( policie i Hacking Team samotn!. Zdrojové 
kódy softwaru uvád(jí jako p%íklady názv" sou-
boru „childporn.avi“ 'i „ bomb_ blueprints.pdf“.
Bude tohle v(d(t soudce? A bude soubor nale-
zen! v zabaveném po'íta'i soudním znal-
cem pova#ován za soubor nahran! u#ivate-
lem malwaru? Dal$í otázkou je, kdo zaru'í, 
#e budou zasa#eni jen u#ivatelé, které ozna-
'il soud. Zejména v situaci, kdy v zadávacích 
po#adavcích Bull po#aduje, aby bylo vlastnic-
tví systému utajeno, „dokonce ani soud (soud-
ce) o tom nebude v(d(t“? Ta 'ást provozních 
dat, která unikla, prozradila n(které ob(ti. 
A ve%ejnost se nyní m"#e ptát t%eba majite-
le Vinotéky u Lípy, zda je proti n(mu vedeno 
trestní %ízení. 

Ne# se v$e objasní, nezb!vá nám ne# se vyva-
rovat na webu Flash Playeru, pou#ívat bezpe'-
n(j$í systém ne# Windows (Linux není dokona-
l!, ale je rozhodn( bezpe'n(j$í) a bezpe'n(j$í 
programy ne# Microsoft O*  ce a Adobe Acro-
bat Reader. B!t obez%etní p%i otevírání p%íloh 
a odkaz" v e -mailu. Na telefonování pou#ívat 
n(co, co umí jen telefonovat a esemeskovat, 
anebo z chytrého telefonu vytahovat baterku. 
A po'kat si, kter! antivirus jako první za'ne 
malware RCS odhalovat. V reklamních doku-
mentech se Hacking Team chlubí tím, #e to 
#ádn! neumí.
Autor je dokumentarista.

Zdá se, !e námezdní hacke"i se trochu vytahovali. O tom ostatn# sv#d$í i fakt, !e se sami nechali hacknout


