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100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku  
 

Účty zdarma jsou zlaté 

v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 
 

Praha, 21. května 2014 – Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti Zlaté 

koruny. V Ceně podnikatelů se na první příčce umístil Fio podnikatelský účet bez 

poplatků. Svého zástupce mají na stupních vítězů i stavební spořitelny nebo 

nebankovní společnosti. Ocenění budou předána na galavečeru Zlaté koruny 

v TOP HOTELu Praha 10. června. Ve stejný den budou zveřejněny výsledky 

soutěže v 16 kategoriích hodnocených odbornou porotou. 

 

Čtyři ocenění ze šesti si odnášejí běžné účty z Ceny veřejnosti a Ceny podnikatelů. 

Veřejnost letos udělila Zlatou korunu Equa bance za její běžný účet. V těsném závěsu se 

umístila Raiffeisen stavební spořitelna se Stavebním spořením. Loňské třetí místo 

obhájila s běžným účtem Fio banka. 

 

„Přestože hlasování vyhrály nízkonákladové produkty, jejich úspěch nestojí jenom na 

nízké ceně. Levných účtů nebo účtů úplně zdarma už je na trhu dost. Na nejvyšší příčky 

přitom dosáhly jenom některé z nich. A byly to ty, které za nízké poplatky dokážou 

nabídnout vysoký standard služeb,“ říká Pavel Doležal, ředitel projektu Zlatá koruna. 

 

Podle obchodního a produktového ředitele OVB Allfinanz, a.s., Richarda Beneše, 

vítězství Equa banky jasně ukazuje, jaké požadavky má veřejnost na běžné účty. 

„Hlavním rysem vítězného produktu od Equa banky je klientská srozumitelnost a 

transparentnost“. Tento klientský trend je čím dál zřetelnější, nejenom v bankovním 

sektoru, ale i v celém finančním odvětví a je logicky tím silnější, čím jsou produkty 

složitější a dlouhodobější. 

 

Equa banka zvítězila se svým účtem přesto, že jde o poměrně mladou banku. Úspěch 

v hlasování se však neměří celkovým množstvím klientů, ale počtem spokojených 

zákazníků. 

 

„Velice si vážíme důvěry, kterou nám nejen naši klienti, ale i široká veřejnost vyslovila 

tím, že náš běžný účet ohodnotila v soutěži Zlatá koruna jako ten nejlepší. Toto uznání je 

pro nás motivací, inspirací i závazkem do budoucna – nabízet produkty a služby, které 

klienti opravdu ocení,“ uvedl Petr Řehák, generální ředitel a předseda představenstva 

Equa bank.  

 

V Ceně podnikatelů se stal nejoblíbenějším produktem Fio podnikatelský účet bez 

poplatků. V těsném závěsu ji následuje druhá mBank s mKontem business. Na třetí místo 

podnikatelé svými hlasy vyslali zástupce z nebankovního sektoru, Autoúvěr/Motoúvěr 

CETELEM. 
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"Vítězství v Ceně podnikatelů si ceníme o to více, že jde již o třetí prvenství v řadě. Jsme 

rádi, že klienti oceňují stálost nulových poplatků za běžné služby i neustálý rozvoj a 

zkvalitňování produktů. Nejen že s naším podnikatelským účtem ušetří na poplatcích 

nemalé částky, ale mohou využívat i pokročilé služby jako API bankovnictví 2.0 nebo 

vedení účtu a výhodné platby ve 14 zahraničních měnách. Chceme poděkovat všem, kteří 

pro nás hlasovali," říká Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky. 

 

Hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů je největší anketou svého druhu v České 

republice. Ve dvanáctém ročníku bylo odevzdáno 100 900 hlasů pro 558 produktů. 

 

 

Výsledky následují na další straně. 
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Top 10 Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2014 

 
1. Běžný účet Equa bank Equa bank 

2. Stavební spoření RSTS Raiffeisen stavební spořitelna 

3. Fio osobní účet bez poplatků Fio banka 

4. Kreditní karta Cetelem CETELEM ČR 

5. Genius Gratis GE Money Bank 

6. Dvojí pomoc od starostí se splácením – Spojení půjček Home Credit 

7. Spořicí účet ING Konto ING Bank 

8. mKonto - osobní účet mBank 

9. Běžný účet Air Bank Air Bank 

10. RePůjčka - Vracíme poplatky zaplacené u jiných bank! Equa bank 
 

 

Top 10 Ceny podnikatelů Zlaté koruny 2014 
 

1. Fio podnikatelský účet bez poplatků Fio banka 

2. mKonto Business mBank 

3. Autoúvěr/Motoúvěr Cetelem CETELEM ČR 

4. Firemní běžný účet Equa bank Equa bank 

5. JISTOTA Česká pojišťovna 

6. Podnikatelské eKonto KOMPLET Raiffeisenbank 

7. Kredit Plus Raiffeisen stavební spořitelna 

8. Pojištění právní ochrany pro podnikatele 
D.A.S. pojišťovna právní 
ochrany 

9. TREND Kooperativa pojišťovna 

10. Firemní spořicí účet Equa bank Equa bank 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro novináře: 

Michal Kebort 

e-mail: kebort@zlatakoruna.info  

mobil: 776 110 262 

tel.: 274 780 740-2 

mailto:broz@zlatakoruna.info
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O soutěži Zlatá koruna 
 
Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR soutěž Zlatá koruna, která 

každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. V roce 2014 se koná 

již její 12. ročník. 

Loňského ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 202 produktů od 81 finančních 

společností. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že nejlepší 

produkty ve 14 kategoriích vybírá Finanční akademie složená z 300 finančních 

odborníků. Ta také uděluje cenu Novinka roku. 

Významnou součástí soutěže je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční 

produkty volí veřejnost prostřednictvím internetu. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o 

Cenu podnikatelů, o kterou soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední 

podnikatele. Do veřejného hlasování v roce 2014 bylo v obou anketách odevzdáno přes 

100 000 hlasů. 

Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v 

nabídce finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti 

jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. 

 

Další informace o soutěži Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info. 

 

 

 

 

Generální partner soutěže, společnost OVB Allfinanz, a.s., je přední finančně 

poradenská společnost, působí na českém trhu od roku 1993 a je dceřinou společností 

německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR více než milion klientů a spravuje 

více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných 

poradců - pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB 

Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky 

poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční 

poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích 

Evropy. 

  

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských 

poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v 

Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství 

pro domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního 

zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě 

pro více než 3 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými 

partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern 

pracuje kolem 5 082 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2013 dosáhla OVB 

Holding AG, která je od července 2006 kotována na Frankfurtské burze cenných papírů 

(Prime Standard, ISIN DE0006286560), se svými dceřinými společnostmi celkových 

provizních příjmů ve výši 204,8 milionu Euro a EBIT 10,2 milionu Euro. 

 

http://www.zlatakoruna.info./
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Partneři soutěže Zlatá koruna 
 
Generální partner: OVB Allfinanz, a.s.  

 

Partneři: Seznam.cz, CRIF - Czech Credit Bureau, CK Fischer, Grappa G. Bertagnolli, 

Ipsos, Samsung Electronics Czech and Slovak, TOP HOTELS GROUP, Vysoká škola 

finanční a správní 

 

Hlavní mediální partner: MF DNES, iDNES.cz 

 

Mediální partneři: Kurzy.cz, Prague Leaders Magazine 

 

Odborní partneři: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR, Unie 

společností finančního zprostředkování a poradenství, Asociace penzijních fondů ČR, 

Asociace hypotečních makléřů ČR, CBCB - Bankovní registr klientských informací, CNCB - 

Nebankovní registr klientských informací, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace 

českých pojišťovacích makléřů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, 

CFO Club 

 

Pořadatel soutěže: pdMEDIA s.r.o. 


