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Věc:    
Informace pro obchodní partnery - upozorn ění na výskyt fiktivních vystavených faktur                               
jménem obchodní spole čnosti OHD agro  
  
         Na základě informací zjištěných v období 09/2014 od správce daně - tj. Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj - sděluje obchodní společnost OHD agro a.s. všem svým partnerům, že v období 
měsíce 05/2014 byl zaznamenán výskyt daňových dokladů vystavených jménem obchodní 
společnosti OHD agro a.s., které osvědčovaly existenci nikdy neuskutečněných obchodních transakcí 
a které měly sloužit jako podklad pro nárokování vratky (odpočtu) daně z přidané hodnoty pro subjekt, 
jež tyto vystavené faktury vnesl do svého účetnictví. Tyto falzifikáty vystavených faktur se vyznačují 
 více znaky, které je od faktur běžně vystavovaných jménem obchodní společnosti OHD agro a.s. 
odlišují - týká se to zejména formy vystavených faktur a částečně i obsahu. Pro rozpoznání faktur 
řádně vystavených v sídle společnosti OHD agro a.s. uvádíme, že tyto faktury jsou vždy vystavovány 
v účetním programu PREMIER (informace o vystavení dokladu tímto účetním programem je na tisku 
faktury obsažena). Dále pak jsou standardní vystavené faktury vždy opatřeny skenem razítka a 
podpisu oprávněné osoby jednající jménem společnosti OHD agro a.s. - sken razítka je umístěn v 
dolní pravé části daňového dokladu a je umístěn mírně vychýleně od vodorovné osy. Faktury 
vystavené neoprávněnou osobou, které se pouze tvářily jako faktury OHD agro a.s., rovněž dále 
obsahovaly nesprávné údaje o číselné řadě, nesprávné označení bankovního spojení výstavce (byť 
byly pro vnesení tohoto údaje alespoň zčásti zřejmě využity informace uváděné na stránkách správce 
daně - šlo o účty určené pro zveřejnění podle zákona č. 235/2004 Sb.) a nadto byly tyto doklady 
vystaveny pro obchodování s takovými komoditami, se kterými v daném období nebylo ze strany 
obchodní společnosti OHD agro a.s. vůbec obchodováno. 
       Protože výskyt fiktivních vystavených faktur tvářících se, že jde o řádné daňové doklady obchodní 
společnosti OHD agro a.s., poškozuje naše dobré obchodní jméno a má dle našeho názoru všechny 
znaky podvodného jednání, obracíme se prostřednictvím našeho právního zástupce v této věci na 
Policii ČR. Současně však žádáme naše obchodní partnery, aby pokud zachytí výskyt daňových 
dokladů, u kterých budou mít pochybnost, zda jde skutečně o doklady vystavené obchodní 
společností OHD agro a.s. pro reálně proběhnuvší transakce, pak aby nám takovou skutečnost 
neprodleně sdělili. Pro každého z obchodních partnerů nabízí OHD agro a.s. možnost, že v případě 
pochybností o reálnosti vystaveného daňového dokladu lze kontaktovat pracovníky zázemí OHD agro 
a.s. a existenci dokladu si telefonicky ověřit (ideálně pak na tel.čísle 774 277 470 - paní Heiderová). 
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                                                                                                prokurista 
 
 
 
V Polkovicích, dne 30.10.2014 
  


