
Novela zákona o elektronických komunikacích mění pravidla pro nevyžádané 
marketingové hovory. Od ledna 2022 (s půlroční přechodnou dobou) se u každého 
občana automaticky počítá s tím, že nechce dostávat tyto hovory. Firmy mohou 
volat jen lidem, kteří dali dopředu souhlas svému poskytovateli elektronických 
komunikací, což jsou převážně mobilní operátoři. Firmy, se kterými klienti mají 
vztah (pojišťovny, banky….), ale volat mohou. Případné stížnosti se řeší u Českého 
telekomunikačního úřadu a u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V  prvním čtvrtletí roku 2022 se očekává meziroční inflace 
k 8%, možná až k 10%. Potom ekonomové předpokládají, 
že by inflace mohla klesat. Pro ochranu financí proti inflaci 
dnes existuje řada nástrojů. Ať jsou to různé typy dluhopisů, 
nemovitostní fondy či komodity. Rádi vám v tom poradíme.

Konec otravných volání

Prudce rostoucí inflace

Vážení klienti a přátelé AVENIRu,
dovolte nám se začátkem roku 2022 vám popřát hlavně pevné zdraví, 
spokojenost a chuť čelit novým výzvám. S měsícem lednem vám 
přinášíme pár novinek.

Nenechte si
i Vy sežrat svoje 
úspory inflací...

částka na běžném účtě, či doma 100.000,-

inFLaCE
PočEt LEt

2 5 10 15

2% 96.075,- 90.476,- 81.722,- 74.063,-

4% 92.299,- 81.845,- 66.987,- 54.826,-

6% 88.665,- 74.026,- 54.798,- 40.565,-

8% 85.168,- 66.942,- 44.812,- 29.998,-

AVENIR
KLIENTŮM
AVENIR

KLIENTŮM
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Muzeum

Kopřivnice

Praha

Kdy "hrozí" prodloužené víkendy? Na kdy připadají svátky v roce 2022

Řidiči motorových vozidel musí při před-
jíždění cyklisty dodržet bezpečný boční 
odstup nejméně 1,5 metru. U komunikací, 
kde je nejvyšší povolená rychlost maximálně 
30 km/h, platí odstup nejméně 1 metr.

BEZPEČNÝ ODSTUP
platný od ledna 2022

Datum (den v roce 2022) Svátek

1 ledna (sobota) Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu

15. dubna (pátek) Velký pátek

18. dubna (pondělí) Velikonoční pondělí

1. května (neděle) Svátek práce

8. května (neděle) Den vítězství

5. července (úterý) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. července (středa) Den upálení mistra Jana Husa

28. září (středa) Den české státnosti

28. října (pátek) Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu (čtvrtek) Den boje za svobodu a demokracii

24. prosince (sobota) Štědrý den

25. prosince (neděle) 1. svátek vánoční

26. prosince (pondělí) 2. svátek vánoční

tatra kopřivnice slavnostně otevřela muzeum 
nákladních automobilů.
K vidění je replika prvního vyrobeného vozu Tatra 
z roku 1898, vozy Zikmunda a Hanzelky, vozy              
z Dakaru a také jediná funkční Tatra 813, známá  
z filmu Prázdniny pod psa, jako Drtikolka.

TIP na výlet: 

Na potřetí se dohodli výše zmínění akcionáři o spojení Air Bank s Monetou. Nyní se čeká na schválení České národní 
banky. Tímto spojením půjde o třetí největší banku na trhu, o jejímž přesném názvu se zatím uvnitř bank jedná.

Air Bank se spojí s Monetou
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