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Ekonomika

B ýt seniorem rozhodně nezna-
mená stát se neaktivním
a stáhnout se do ústraní. Na-

opak. Dnešní senioři rádi vyhledá-
vají nové zážitky a nebojí se cesto-
vání ani do vzdálenějších destina-
cí. Cestovní agentura Invia proto
nabízí řadu zvýhodněných zájezdů
určených pro lidi nad 60 let. Při
koupi dovolené tak senioři ušetří i
několik tisíc korun. Vydat se při-
tom mohou za exotikou, odpočin-
kem i na poznávací zájezd.

Dovolená levněji
Cestování seniorů stále častěji pod-
porují i jednotlivé cestovní kance-

láře. Především pobytové dovole-
né takmohou lidé starší 55 let poří-
dit s výraznou slevou. K dispozici
jsou například dotované zájezdy
Senior 55+, které vznikly ve spolu-
práci cestovních kanceláří a vlád
některých zemí, nebo programEu-
rope Senior Tourism umožňující
seniorům z Evropské unie výhod-
né cestování po oblíbených – napří-
klad španělských – destinacích.
„Díky speciálním programům

mohou senioři ušetřit i přes 10 pro-
cent z původní ceny zájezdu,“ řekl
Michal Tůma, marketingový ředi-
tel cestovní agentury Invia, která
s cestovními kancelářemi speciali-

zujícími se na cestování seniorů
spolupracuje. Senioři navíc všech-
ny výhodné zájezdy najdou pře-
hledně na jednom místě. Stačí na-
vštívit portál www.invia.cz a ote-
vřít v menu TYP ZÁJEZDU s ozna-
čením „Vhodné pro seniory“.

Za exotikou i poznáním
Zájemci o cestování, kteří se obrá-
tí na cestovní agenturu Invia, mají
z čeho vybírat. V nabídce cestov-
ních kanceláří jsou zájezdy do oblí-
beného Řecka, Turecka, Itálie či
Španělska, ale i nejrůznější poby-
ty spojené kupříkladu s wellness.
Senioři mívají navíc tu výhodu, že

mohou libovolně cestovat po celý
rok.Mohou si tak v klidu zvolit ter-
mínmimo hlavní turistickou sezo-
nu a užít si čisté pláže i památky
bez davů turistů.
Rovněž senioři, kteří si chtějí

svůj volný čas užít aktivně a za na-
šetřené peníze poznat svět, si při-
jdou na své. V nabídce cestovní
agentury Invia je totiž řada pozná-
vacích zájezdů, které nabízejí pro-
hlídky nejznámějších památek
i s průvodcem. Také u nich navíc
často cestovní kanceláře přizpůso-
bují svou nabídku a umožňují se-
niorům cestování v přiměřeném
tempu.

Přestože jsou dnešní senioři mo-
derní a pokrokoví, při výběru do-
volené musí dbát na svůj aktuální
zdravotní stav a fyzické možnosti.
Ani starší lidé s omezeními se
však nemusí dovolené vzdát.

Dovolená přesně
dle aktuálních potřeb
Portál www.invia.cz totiž nabízí
možnost nastavení detailních krité-
rií a výběr dovolené namíru. „Star-
ší lidé mohou požadovat ubytová-
ní blízko pláže, bezbariérový pří-
stup do hotelu, pozvolný přístup
do moře nebo například specific-
kou úpravu jídelníčku. To vše na

jejich přání naši zkušení prodejci
zajistí. Před odjezdem na dovole-
nou tak přesně vědí, co očekávat,
a nemusí se obávat nepříjemných
překvapení v podobě neodpovída-
jících služeb,“ řekl Michal Tůma
z cestovní agentury Invia.
Cestovní agentura Invia navíc

ochotně vyhoví i těm zájemcům
o pobyty, kteří nemají přístup
k internetu nebo neumějí s počíta-
čem zacházet. Na telefonním čísle
226 000 622 jsou každý den při-
praveni operátoři, kteří buď zod-
povědí všechny případné dotazy
seniorů, nebo pro ně zájezd kom-
pletně zajistí.

Komerční prezentace společnosti Invia

Cestování po šedesátce? Cestovní agentura Invia nabízí
výhodné zájezdy do Evropy i exotických destinací

ATÉNY Řecko by si „velmi brzy“
mohlo zajistit krátkodobé zmírnění
dluhu, pokud dokončí zbylé refor-
my, na nichž se loni dohodlo smezi-
národními věřiteli. Řekl to šéf evrop-
ského záchranného fondu ESM
Klaus Regling řeckému listu Ta Nea.
ESM má podle loňské letní doho-

dy se zeměmi eurozóny, Evrop-
skou centrální bankou aMezinárod-
ním měnovým fondem (MMF) po-
skytnout Řecku do roku 2018 fi-
nanční pomoc až 86 miliard eur
(2,3 bilionu Kč), pokud bude Řecko
plnit dohodnuté reformy.

Fond pro privatizaci
Obě strany se později domluvily na
opatřeních ve prospěch zmírnění
řecké dluhové zátěže. Krátkodobě
máŘecku pomoci prodloužení splat-
nosti dluhu, po roce 2018 se pak po-
čítá s možností odkladu úrokových
splátek a snížení úrokových sazeb.
„Pracujeme na tom (na krátkodo-
bých opatřeních) a mohlo by se to
stát velmi brzy,“ řekl Regling. „Dou-
fáme, že řecká vláda velmi brzy
uskuteční zbývající kroky,“ dodal.
Namysli měl podle agentury Reu-

ters založení nového fondu pro pri-
vatizaci a pokrok v prodeji konkrét-
ního státního majetku. Dlouhodo-
bější opatření, která by snížila řec-
ký dluh z jeho nynější úrovně
176 procent ročního výkonu ekono-
miky, přijdou na řadu po ukončení
záchranného programu v roce
2018, řekl šéf ESM. Regling také
řekl, že pokud se Řecko bude držet
plánů, mohlo by se příští rok vrátit
na dluhopisové trhy. (ČTK)

Přiznat už letos, nebo
nepřiznat? Část podni-
katelů se bojí, aby na
sebe neupozornili fi-
nanční správu tím, že
po zavedení EET vyká-
žou nápadně vyšší trž-
by než dosud.

Jitka Vlková
redaktorkaMF DNES

PRAHA Víte, jak zvýšit tržby? Při-
pojte se do systému finanční sprá-
vy a začněte je evidovat!
Tento vtip koloval v Chorvatsku,

když tamním podnikům po zavede-
ní evidence najednou i několikaná-
sobně vzrostly vykázané tržby. Na-
příklad průměrná tržba u firem
v pohostinství, které v Česku začne
evidovat už v prosinci, stoupla na
více než dvojnásobek. Důvod je
zřejmý – do té doby se část tržeb ne-
přiznávala a nedanila.
České ministerstvo financí očeká-

vá, že se to bude dít i u nás. „Ke sko-
kůmve vykazovaných tržbách prav-
děpodobně docházet bude, ale
samo o sobě to nebude důvodem
pro zahájení daňové kontroly. Po-
kud další indicie z analytické a vy-
hledávací činnosti správce daně ne-
budou svědčit o tom, že se ve firmě

děje něco nezdravého,“ uvedla ná-
městkyně ministra pro daně Alena
Schillerová. Ministr financí Andrej
Babiš pak minulý týden prohlásil,
že finanční správa ohledně novin-
ky je k podnikatelům tolerantní.
„Přístup bude individuální,“ dodal.

Vzniknou nové firmy
Jinými slovy – kdo je poctivý
a nemá s finančákem problémy,
bát se nemusí. Ti ostatní by se měli
mít na pozoru. „Extrémní výkyvy
ve vykázaných tržbách mohou být
jedním z faktorů, na základě které-
ho se správce daně zaměří detailně-
ji na daňový subjekt,“ říká Jiří Žežul-
ka z poradenské Apogeo, bývalý šéf
finanční správy. Někdy jako spouš-
těč pro kontrolu finanční správy
stačí i anonymní udání od konku-
renta nebo naštvaného zákazníka.
Podle Karla Havlíčka, předsedy

Asociacemalých a středních podni-
ků ČR, spoléhají podnikatelé na dří-
vější příslibministerstva, že EET ne-
bude zneužito pro zpětné kontroly
z minulých let. „Je to pro nás na-
prosto nepřijatelná varianta. Po-
kud by skutečně k takové šikaně do-
šlo, pak jsme připraveni to řešit s fi-
nanční správou,“ říká Havlíček.
Finanční správa má možnost při

kontrole účetnictví daň z příjmů do-
měřit, pokud firmě dokáže, že zá-
klad daně nevykázala správně.
„Může využít mimo jiné i srovnání
tržby přiznané po zavedení EET

jako jeden z důkazních prostřed-
ků,“ říká Petra Petlachová, mluvčí
finanční správy.
Podnikatel by si tak měl připravit

obhajitelné vysvětlení, pročmu trž-
by vyskočily. „Nějaký skok může
nastat z objektivních důvodů, napří-
klad změna provozní doby, úprava
provozovny, rozšíření služeb a po-
dobně,“ říká Blanka Štarmanová,
daňová poradkyně z TaxVision.
„Část zvýšení může být dána tím,

že od roku 2014 dochází k oživení
v ubytovacích službách a i v gastro-
nomii,“ upozorňuje Václav Stárek,
prezident Asociace hotelů a restau-
rací ČR. Podle něj se členům jeho
asociace tržby skokově nezvýší.
Jedním ze způsobů, jak se dostat

z hledáčku finančáku, je začít od
nuly a své podnikání převést pod
úplně novou firmu. „I v Chorvatsku
si většina živnostníků založila fir-
my, aby nebylo trapné ukazovat
ten rozdíl před a po,“ uvedl Babiš.
Tento trend se podle lidí z pohostin-
ské branže chystá i u nás.
V některých případech může být

náhlé zvýšení tržeb po zavedení po-
kladny překvapením i pro samotné-
ho podnikatele. „Máme zkušenost,
že po zavedení chytré pokladny do
provozu tržby skokově narostly o 20
až 30 procent. Důvod? Majitel získal
přehled o tržbách a odfiltrovaly se
nekalé praktiky personálu,“ vysvět-
luje Michal Wantulok z Dotykačky,
dodavatele pokladních systémů.

V Temelíně se rozběhl reaktor
druhého bloku, který stál od
3. června. Původně měli techni-
ci reaktor spustil již ve čtvrtek,
ale zdržela je oprava pojistného
ventilu v nejaderné části elek-
trárny. Elektřinu by mohl začít
blok dodávat v příštím týdnu, k
přenosové soustavě bude blok
připojen, až výkon jeho reakto-

ru stoupne zhruba na 40 pro-
cent. Mezitím bude probíhat
řada testů. V Temelíně je od 26.
srpna odstaven i první blok kvů-
li naplánované výměně paliva a
od té doby jaderná elektrárna
nevyrábí elektrický proud. Pro-
vozovatel Temelína, společnost
ČEZ, chybějící výkon pokrývá ji-
nými zdroji. (ČTK) Foto:MAFRA

Tisíce zájezdů od více
než 300 CK na jednommístě

tel.: 800 999 800
www.invia.cz

Váš specialista na Last Minute
Garance nejnižší ceny

Řecké dluhy
se budou
škrtat. Ale kdy?

Když vyskočí tržby,
finančák zbystří

V Temelíně
nahodili druhý blok,
v prvnímmění palivo


