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Tisková zpráva 
 

Začalo nominační kolo hlasování o Cenu 

veřejnosti Zlatá koruna 2015 
 
Praha 18. prosince 2014 – veřejnost může nominovat finanční produkty v Ceně 

veřejnosti soutěže Zlatá koruna 2015. Hlasování veřejnosti o nejoblíbenější finanční 

produkty roku je vedle hodnocení odborníků významnou součástí největší soutěže 

finančních produktů, která se u nás pořádá pod názvem Zlatá koruna od roku 2003.  

 

 

 
 

 
Zleva na fotografii: Václav Moravec, moderátor, Milan Jakoubek, hlavní vítěz hlasování v Ceně veřejnosti 

uplynulého ročníku 
 

V loňském 12. ročníku Zlaté koruny bylo na Cenu veřejnosti nominováno celkem 558 
produktů z široké nabídky finančního trhu. O oblibě této ankety svědčí počet hlasujících. 
V nominačním a finálovém kole odevzdalo hlasy celkem 100 900 lidí.  

 
Loňským vítězem Ceny veřejnosti se stal Běžný účet Equa bank, druhé místo obsadilo 

Stavební spoření Raiffeisen stavební spořitelny a třetí největší počet hlasů získal Fio osobní 
účet bez poplatků Fio banky.  
 

„Zlatá koruna nechtěla být od svého počátku jen odbornou soutěží, ale chtěla dát také 
klientům a uživatelům finančních služeb možnost vyjádřit se k  tomu, co finanční trh nabízí.  

Postupně jsme zaznamenávali, jak zájem o tuto anketu stoupá. Svým způsobem tomuto zájmu 
napomohla finanční krize, kdy se pohled lidí na finanční trh začal diferencovat nejprve 
směrem k ceně a později také kvalitě. Těší nás především trvalý zájem lidí o hlasování a chtěl 

bych jim za to poděkovat. V posledních pěti letech vždy překročil počet odevzdaných hlasů 
hranici 100 tisíc,“ říká Pavel Doležal, ředitel Zlaté koruny. 

 
Nominační kolo hlasování končí 1. března 2015. Dvacet produktů s největším počtem hlasů 
postoupí do finálového kola, které bude ukončeno 25. dubna 2015. Výsledky hlasování budou 

oznámeny po jeho skončení.  
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Hlasovat v nominačním kole je možné prostřednictvím serveru www.zlatakoruna.info; 

http://www.zlatakoruna.info/soutez/2015/verejnost.  
 
 

Rozhovory s letošními vítězi ankety: 
 

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/%E2%80%9Ekalkuloval-jsem-s-velkym-zajmem-
verejnosti-o-tuto-anketu%E2%80%9C-rika-vitez-hlasovani-zlata-koruna  
 
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/male-interview-s-vyherkyni-2-mista-v-letosnim-hlasovani-zlate-
koruny  

 
 

Fotogalerie: 
 

 
 
Zleva na fotografiích: Václav Moravec, moderátor, Petr Řehák, Generální ředitel a předseda představenstva, 

Equa bank, Milan Jakoubek, hlavní vítěz hlasování v Ceně veřejnosti uplynulého ročníku  

 

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení: 
 

http://www.zlatakoruna.info/sites/default/files/fotografie.zip 
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