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GENERÁLNÍ PARTNER

Ing. Miroslav Řezník
předseda představenstva a generální ředitel
OVB Allfinanz, a.s.

Stejně jako v uplynulých letech je OVB generálním partnerem prestižního ocenění
Zlatá koruna i v rámci již jedenáctého ročníku. Za celou tu dobu, kdy jsou obě značky propojeny, nás váže především snaha přicházet s inovací, nespokojit se se současným stavem, pokoušet se o zlepšování, o vývoj, o novou přidanou hodnotu. My
v OVB jsme toto permanentní snažení nazvali OVB Next Level – Allfinanz
Jednoduše lepší a naši strategii přenášíme i do projektů, v nichž jsme zapojení,
mimo jiné i do tohoto klientsky významného ocenění, Zlaté koruny.
K našemu partnerství nepřistupujeme pasivně, ale naopak tak, jako ke všemu, co
děláme – jsme aktivním partnerem, který se zapojuje do obsahové přípravy každého ročníku, který se zajímá o obsah, stejně jako o formu. Proč? Protože chceme, aby
Zlatá koruna byla něčím více než pouhým oceněním v řadě. Chceme, aby Zlatá koruna byla především hodnotným nástrojem pro spotřebitele, který se významnou
měrou podílí na kontinuálním vzdělávání obyvatel naší země v oblasti financí
a peněz, pomáhá zvyšovat klientský zájem o orientaci v oblasti financí, vytváří
a podporuje diskuzi, výměnu názorů v české společnosti a je důležitým ukazatelem
nejen současného stavu, ale také trendů a vývoje.

OVB Allfinanz, a.s. poskytuje profesionální komplexní finanční poradenství. Klade přitom důraz na individuální a odpovědný přístup, který je základem pro
budování dlouhodobých a kvalitních vztahů. Je
respektovaným partnerem pro nejvýznamnější
instituce na českém finančním a kapitálovém trhu
a dnes spolupracuje s téměř 40 produktovými partnery. Proto je schopna pokrýt téměř všechny potřeby
klientů. Finanční poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé rodiny a finanční plány klientů OVB
Allfinanz tak díky širokému produktovému portfoliu
obsahují především pojištění osob, majetku, hypotéky a jiné úvěry, některé bankovní produkty, penzijní
připojištění i stavební spoření a investice. Kvalitní
finanční plán pečlivě hodnotí vhodnost produktu pro
daného klienta. Naši poradci při své práci využívají
fundované nástroje Analytického centra obsahující
aktuální data z trhu a podrobné nabídky partnerských společností.
OVB Allfinanz je odpovědnou firmou se vstřícným
postojem k veřejnému dění. Proto také dlouhodobě
poskytuje podporu společensky prospěšným aktivitám a charitativním projektům. Společnost OVB
Allfinanz, a.s., je dceřinou společností OVB Holding
AG, přední poradenské společnosti v oblasti finančních služeb v Evropě. OVB Holding AG působí
od roku 1970 a v současnosti se stará o více
než 2,8 milionu klientů ve 14 zemích Evropy.
Od roku 2006 je mateřská společnost úspěšně
kótována na Frankfurtské burze jako jediná
opravdu nezávislá finančně-poradenská společnost v Evropě.
www.ovb.cz
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Mgr. Petr Kučera
výkonný ředitel a místopředseda
představenstva,
CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Trh s bankovními a ostatními finančními produkty je poměrně sofistikovaný,
takže orientace ve všech produktech je pro běžného spotřebitele složitá. Vysoce
odborně vedená soutěž Zlatá koruna je však účinným nástrojem, který klientům
pomůže lépe identifikovat jednotlivé produkty a na základě získaných informací si vybrat ten nejvhodnější, a my jsme velice rádi, že se můžeme na takové
soutěži dlouhodobě podílet.
Hodnocení Zlaté koruny představuje jeden z parametrů, který klienty vede
k větší zodpovědnosti vůči vlastním financím. Žádný potenciální klient by však
neměl zapomenout na prověření svých možností, zda je pro něj půjčka dlouhodobě zvládnutelná a nezatíží jeho osobní či rodinný rozpočet způsobem, který by
pro něj mohl znamenat zásadní životní komplikace.
Klientům pomůže při zodpovědném rozhodování úvěrová zpráva, tedy celkový
přehled o všech úvěrech dané osoby. Ten přináší informace jak
o půjčkách řádně splácených v souladu se smluvními podmínkami, tak
o eventuálních problémech, ke kterým mohlo v průběhu splácení ze strany klienta dojít. Pozitivní, ale i případné negativní informace obsahují úvěrové zprávy
z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Síla komplexních
informací je především v pozitivním celkovém zatížení klienta, z něhož je možné
profesionálně odvodit, zda nebude mít nějaké problémy s budoucím splácením.
Zpráva o tom, že klient měl či má problémy se splácením, je už jenom informací
o špatném rozhodnutí, které mohlo padnout třeba právě na základě dílčích
údajů.
Komplexní úvěrové zprávy z klientských registrů a správně zvolený produkt jsou
proto přirozeným krokem finančně gramotného, a tedy i zodpovědného uživatele
bankovních služeb.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů,
Bankovního a Nebankovního registru klientských
informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky,
stavební spořitelny, leasingové a factoringové
či splátkové společnosti ověřují schopnost svých
klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům
zajišťuje společnost technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu prostřednictvím klientských center obou registrů.
Zároveň buduje další distribuční kanály pro úvěrové
zprávy.
Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který
mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích
poradců a makléřů. Vedle toho poskytuje i řadu
dalších služeb, a to jak finančnímu sektoru, tak
i středním či malým podnikatelům nebo veřejné
správě. Jde především o nástroje pro řízení úvěrových rizik či řešení proti podvodům.
Prostřednictvím svého portálu cribis.cz poskytuje
komplexní ekonomické informace o firmách
a detailní údaje o vlastnických vazbách, a to včetně
historie až 20 let zpátky. Nástroje pro hodnocení
ekonomické situace municipalit a bytových družstev
nabízí pod značkou iRating.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau byla založena
v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou společnost
CRIF – Slovak Credit Bureau. Od roku 2005 je jejím
jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF,
která působí v italské Boloni a dnes je čtvrtým
největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
www.crif.cz
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Konference, diskuze a setkání zažívají v uply-
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stipendia až do výše celého školného. Informace o studiu na weboo&Medical, které poskytuje komplexní služby v oblasti fyzioterapie a lévých stránkách nebo přímo ve škole, v Informačním centru VŠFS,
Ing.
Jan Mühlfeit,
Europe,4* hotel
čebné rehabilitace. Nabídku
služeb
AquapalaceChairman
Praha doplňuje
Estonská 500, Praha 10.
s rozsáhlým konferenčnímMicrosoft
centrem. corporation
www.vsfs.cz
www.aquapalace.cz
Určitě každý z nás již zaslechl název grappa a možná i ochutnal. Společnost Bevande
e lidské, že významné společenské akce
s.r.o. Vám nabízí jedinečné produkty s označením Grappa Trentina od italského
v zahraničí vyzdvihujeme a oceňujeme více
výrobce G. Bertagnolli. Původ destilerie sahá až do roku 1870 a v současné době je
než ty domácí. Tak nám i poněkud uniká, že
společnost řízena již 4. generací rodu G. Bertagnolli. Výrobce se nachází v kraji
pravidelně pořádaná odborná finančně
Trentino v oblasti Piana Rotaliana. Grappa Trentina vzniká destilací čerstvých a křehekonomická fóra Zlaté koruny mají stankých výlisků nejlepšího hroznového vína. Zvláštností je použitý destilační systém,
dard špičkových sympozií světových.
metoda „Tullio Zadra“, přerušovaná metoda v horké lázni, která umožňuje získat grapPředevším je to vysoké zastoupení skutečně
pu jemné chuti a elegantní vůně. Některé grappy jsou vyráběny v limitovaných sériích,
Vcož
moderní
Lighthouse
v HolešovicíchJako
se nachází
ojedinělé
zdraFirma jeVývoj
založena vkruhů
roce 1931,
tedy předbanké
80 lety
– podnikatelů,
řů,
je činí budově
ještě vzácnější
a vyhledávanější.
největší
pocta pro
G. Bertagnolli
zís- Třešť byla odborných
votnické
zařízení,
které2012
se svou
vybaveností,
technickými
a od roku
2011 je největším
výrobcematd.,
oděvůreprezentativní
v České republice.účast
Praprofesorů
kané ocenění
v roce
„Diploma
d´Eccelenza“,
kteréparametry,
bylo uděleno pouze
sedmi
odborností
cuje zde 300 pracovníků,odborníků
jejichž výrobky
znají zákazníci
v celé
Evzahraničních,
důkladná
přípravýrobcům personálu
v celé Itálii.a úspěšností léčebných metod řadí mezi přední
pracoviště v ČR. Společnost ISCARE byla založena v roce 1994. Poskyropě, ale také v USA nebovaKuvajtu.
Firma
patří mezi
nejmodernější
a přehledná
prezentace
nosných
vystouwww.bertagnolli.cz
dokonce, což
je navíc,
pravidelná
tuje
specializované lékařské výkony v oblasti asistované reprodukce.
a nejvýznamnější výrobcepení
nejena špičkových
pánských
společenských
účast vrcholných
politiků
diskutuÚspěšnost 43 % a 7 000 narozených dětí řadí kliniku k absolutní špičce
oděvů, ale současně vynikajících
ochranných
oděvůaktivně
do extrémních
jících
k nejaktuálnějším
ekonomickým
v ČR. Absolutní špičku v oboru představuje též centrum gastroenteropodmínek. Světová úroveň
kvality
výrobků je podtržena
použitím
otázkám
země.
K tomua bych
přiřadil
i vysologie se specializací na idiopatické střevní záněty-IBD, léčící pacienty
nejkvalitnějších materiálů
předních
výrobců
vysokou
odbornou
kou
účastFirma
médiíVývoj
a širokou
závěrů
s Crohnovou chorobou. Biologickou léčbou se zde léčí 20 % pacientů
úrovní českých pracovníků
ﬁrmy.
nabízípublicitu
vynikající
služkonference.
nově vzniklá
společnost,
která
se snaží
lidem
šetřit čas
a umožnit jimbu
takspojenou
co nej- se servisem aažpoznatků
zJsme
ČR. Obdobně
Centrum
pro léčbu
obezity,
které
poskytuje
komplexní
do domu,
kterou poskytuje již deset let
snazší
ke kvalitním
vínům,
a to jak od tuzemskýchmetody,
výrobců,patří
tak ze světových
vinic,ve Švýcarsku, ale i prezidentovi České republiky. Odborný
péči
odcestu
konzervativní
léčby
po bariatricko-chirurgické
například
prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc., ekonom
a tím
přinášet
krásné
zážitky
přisepití
tohoto
moku.
Víno
zpříjemnitVás zdarma navštíví,
ke
špičce
ve svém
oboru
a ročně
v něm
léčí lahodného
50 % pacientů
z ČR.
Vý-dokážepracovník
předloží nabídku a hotový oblek Vám
a prognostik
všední
den
a
jeho
pití
může
být
nevšedním
zážitkem,
jako
dárek
nikoho
neurazí.
Pro
Vaše
znamné místo má klinika plastické chirurgie s celou škálou kosmeticdo dvou týdnů doveze. Dopřejte si exkluzivní kvalitu za dobrou cenu.
obchodní
partnery
jej opatříme
Vaší společnosti.
Dále pro naše klienty pořádáme
kých
zákroků
a operací
předevšímlogem
se zahraniční
klientelou.
kulturní a sportovní akce na klíč, zajišťujeme degustace vín na firemních setkáních,
orgawww.vyvoj.cz
nizujeme teambuildingy, firemní večírky, ale také golfové turnaje.
www.iscare.cz
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Na degustaci dobrého vína se těší obchodní tým Dobré nálady a.s.
Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
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1. května to bylo na den přesně šedesát let, co v tehdejším Československu ze studia
latá koruna se více než deset let zapojuje
Měšťanské besedě
tehdy Československá
televize své zkušební televizní
ČRo zahájila
1 – Radiožurnál
je moderní zpravodajsko-publicistická
stanice,
Deník
je nejčtenější
deník poskytujícívkompletní
do úsilíMFo DNES
zvyšování
finanční seriózní
gramotnosti,
vysílání.
Signál měl
dosah
zhruba všem
50 kilometrů
a pokrylRadiožurnál
pouze Prahu
a část
příjemná
k
poslechu
cílovým
skupinám.
se soustřezpravodajství
z
České
republiky
i
světa,
z
politiky,
ekonomiky,
kultukterá je klíčová k volbě těch nejlepších
Středočeského
kraje.
Dnes
vysílá
Česká
televize
na
území
Česka
celoplošně
a
24
hodin
ďuje
na
okamžité
a
rychlé
zpravodajství,
které
se
prolíná
celým
dnem
ry
a
sportu.
MF
DNES
se
systematicky
věnuje
odhalování
nepravostí,
finančních řešení pro konkrétní potřeby jeddenně na celkem čtyřech programech, z toho na dvou specializovaných. Všechny proa má přednost před jakýmkoliv naplánovaným programem. 24 hodin
má
rozsáhlé
zpravodajství
z vašeho
regionu,
magazíny
notlivých
klientů.
Představuje
on-line
nejen přináší čtyřigramy
ČT lze sledovat v pozemním vysílání v multiplexu, ale také na satelitu a v kabedenně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o udátýdně
(pondělní
Ona Dnes,
středečníproduktů
Doma Dnes, čtvrteční Magazín
snad nejširší
nabídku
finančních
lových sítích. Kromě kanálů ČT1 a ČT2 provozuje Česká televize i sportovní kanál ČT
lostech
doma
i v zahraničí.programem
Radiožurnál
přináší zprávy
z ekonomiky,
DNES
TV a sobotní
magazín
Víkend)
a poskytuje velkésport
ekonomictéměř +všech
finančních
institucí
v České
a kanál ČT24.
Ten je
zpravodajským
zaměřeným
na aktuální
zprarepublice,
ale aktivně
politiky,
kultury
i sportu,
více aktuálních
informací
o dopravě
ké
zpravodajství
a servis podporuje
pro čtenáře.oborovou
V tematických rubrikách
přinávodajství
a publicistiku,
některé
pořady
vysíláještě
souběžně
i na programu
ČT1. Ke
čtyřem
diskuzi
nad společnými
problémy
a výzvami
a počasí
i servisní
Vysílá takésrpna
autentická
rozhovory
ší
list množství
praktických
informací.
Třeba středeční příloha
Testprogramům
stávajícím
přibude
napořady.
konci letošního
nový vyjádření,
dětský kanál
ČT:D,
a staví mosty
mezi hodnocení
lidmi. Pokud
si dobře
a diskuse hodinách
se zajímavými
lidmi,
ale i náboženské
vysílání
zveřejňuje
nezávislé
různých
výrobků, školské
kterýpřílohy
se vždy ve večerních
promění
v kulturní
stanici, ČT
art. nebo vysílání
pamatuji,
na počátku
její cesty
byl finan
ční páteční rubrika Zdraví
pro národnostní menšiny. Dle výzkumů je Radiožurnál zvlášť vyhleotiskují
seznamy
středních
a vysokých
škol,
veletrh
v Kongresovém
centru vpostupům,
Praze, kdejak zhubnout,
www.ceskatelevize.cz
dáván vzdělanými posluchači, lidmi se zájmem o poznání a informase
například
věnuje nejnovějším
a rubrika
jednotlivé
instituce
nabízely
svéﬁnancemi.
proce. Informace o vysílání, programové schéma, vysílače i jména hostů
Peníze
radí,finanční
jak nejlépe
naložit
s vašimi
Už víte, proč stojí
dukty a služby návštěvníkům veletrhu; od
najdete na radiozurnal.cz. Radiožurnál – 24 hodin denně vědět víc.
za to nás číst? Věříme, že ano. Těšíme se na shledanou nad stránkami
prvních nesmělých krůčků cesta vedla k přeMladé fronty DNES.
hlednému finančnímu kompasu, který objekwww.radiozurnal.cz
tivně staví proti sobě produkty v patnácti
www.mfdnes.cz
ucelených kategoriích. Prvotní názory jednotlivců postupně doplnil hlas Finanční akademie a hlas veřejnosti. Během času se objevila
řada dalších ocenění, mířících na identifikaci
nejlepší banky, pojišťovny, či jiné finanční
instituce roku, ale i v této rostoucí konkurenIpsos poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně
ci si ocenění Zlatá koruna uhájilo své čelní
konzultační činnosti. Má za sebou více než 20 let činnosti a od r. 2009 je největší agenmísto. Je objektivním ukazatelem toho
turou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého obratu. Ipsos
nejlepšího, co se klientům na trhu nabízí,
spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa a disponuje více než stovkou
a finanční instituce to dnes vědí. Proto je
zkušených pracovníků v ČR a moderním technickým zázemím pro sběr i zpracování
respektovanou
značkou, odměnou
pro zlatéportál českého
iDNES.cz,
nejdůvěryhodnější
zpravodajský
Stanice specializovaných
Český rozhlas Rádio
Česko
založena
výhradně
na zpravodat.interneVyužívá i know-how
divizí
IpsosjeLoyalty,
Ipsos
Marketing,
Ipsos
vítěpřinesl
ze a inspirací
pro ty, kteří12.
se ledna
umístí1998.
na Dnes navštíví
tu,
první zpravodajství
iDNES.Ipsos ASI,
dajství
aktuální
publicistice.
jediná
staniceprovyMediaCT,
Ipsosa na
Public
Affairs,
Ipsos CEMJako
a Ipsos
UU.celoplošná
Ipsos je členem
dalších
místech.
cz více než 3,8 milionu čtenářů měsíčně. Vlajkovou lodífesních
serveruorganizací
je
sílá
jen mluvené
slovo,
žádnou
hudbu.
a vybíráme
vás
ESOMAR,
MSPA,
SIMAR
a SAVA,
řídíSledujeme
se dle jejich
etických pro
princizpravodajství, které získalo již pětkrát ocenění Křišťálovápů
lupa.
Zprátopravidel.
nejdůležitější.
nejvíc spolupracovníků
v nejvíce
a metodických
Ipsos jeMáme
dlouhodobým
partnerem soutěže
a akcízemích
Zlaté
Ing.z domova,
Pavel Řehák,
MBA,
generální
koruny.
vy
ze světa,
sportu,
kultury,ředitel
ekonomiky a ﬁnancí
připraze všech českých rozhlasových stanic. Informace od zpravodajů, rea místopředseda představenstva,
vuje redakční tým iDNES.cz 24 hodin denně. Na iDNES.cz najdou
portáže, analýzy, exkluzivní rozhovory s aktéry o tom podstatném,
Česká pojišťovna
www.ipsos.cz
čtenáři také oborové servery. Auto iDNES.cz informuje o novinkách
co se právě děje. Jak nás poslouchat? Na VKV (FM) frekvencích BBC
z motoristického světa, Bydlení iDNES.cz seznamuje s nejnovějšími
(Praha 101,1 / Brno 101,3 / Ostrava 106,3 / Plzeň 98,6 / Olomouc
trendy bydlení, Cestování iDNES.cz přináší řadu reportáží z domova
105,6 / Zlín 93,9 / Liberec 99,2 / Ústí nad Labem 105,8 / České Buděi zahraničí a tipy na zajímavá místa. Server věnovaný ženám, módě,
jovice 89,8 / Pardubice a Hradec Králové 99,1 / Jihlava 96,7 / Karlovy
zdraví a zdravému životnímu stylu nese název OnaDnes.cz. Do roVary 94,7. Denně živě od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin. Na internetu
diny iDNES.cz také patří inzertní portály: Automodul.cz s nabídkou
www.radiocesko.cz, v DVB-T multiplexu Českých radiokomunikací
aut, Reality.iDNES.cz s nemovitostmi, jobDNES.cz s pracovními naa na satelitu Astra 3A. Na všech digitálních platformách vysíláme
bídkami a Dovolená.iDNES.cz se zájezdy.
denně nepřetržitě od 8 do 18 hodin - nebo kdykoli prostřednictvím
podcastu (rádia na přání).
www.idnes.cz
www.radiocesko.cz
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MladáHeidsieck,
fronta DNES
reprezentuje
největší
celostátní
seriózní
deník v ČeskéJsme
republice.
Piper
jeden
z nejznámějších
dómů
v oblasti
Champagne,
nově vzniklá společnost, která se snaží lidem šetřit čas a umožČtenářům
přináší
a kvalitní
zpravodajství,
servisní nit
informace
jim tak co nejsnazší cestu ke kvalitním vínům a to jak od tuzemzaložen
v roce
1785aktuální
ve Francii,
v současné
době jedno užitečné
z nejoceňolatá koruna
fórum,
i oddechové
čtení v přehledné
novin. Každý
den vychází 15 ských
regionálně
výrobců, tak ze světových
vinic,představovala
a tím přinášetdiskuzní
krásné zážitky
vanějších
šampaňských
na světě.struktuře
Je jako stvořený
pro výjimečnou
které propojovalo odbornou, politickou a podmutovaných
příloh
s
nejaktuálnějším
zpravodajstvím
z
daného
kraje.
MF
DNES
při pití tohoto lahodného moku. Víno dokáže zpříjemnit všední den
příležitost. Pila ho Marilyn Monroe, Laurel & Hardy ho zapracovali
nikatelskou veřejnost. Zajímavé osobnosti,
nabízí
celkem
4 pravidelné
magazíny
týdně, DNES+TV,
ONA
DNES, DOMA
DNES,
do
svých
scénářů;
dnes ho pijí
jejich následovníci
na oslavu
získání
a jeho
pití může být nevšedním
jako dárek
neurazajímavé zážitkem,
názory, dobrý
pohlednikoho
na existu
jící
Víkend DNES
a jednou
měsíčně
pak magazíny
proje Prahu
Brno CITY
DNES.
zí. Pro
Vaše obchodní partnery
jej opatříme
logem
Vaší Aktivní
společnosti.
vytoužených
Oscarů.
Již od
hollywoodských
počátků
PIPER aHEstav
společnosti
a
jejího
myšlení.
proInzerentům
nabízí
MF
DNES
možnost
oslovit
kvalitní
cílovou
skupinu
čtenářů,
kteří
Dále pro naše klienty pořádáme
kulturní asamosprávní
sportovní akce
na klíč,
IDSIECK nepostradatelný na mnoha oslavách a večírcích. Piper Hepojení akademické,
a podnikapatří k aktivní a dobře situované části populace. MF DNES si můžete přečíst rovněž ve
zajišťujeme degustace vín
na sféry
ﬁremních
setkáních,
organizujeme
teidsick Brut je mimořádně suché, plné šumivé víno aromatické chuti.
telské
zůstává
základním
předpokladem
verzi pro iPad, iPhone i jako e-paper.
Jeho vynikající lehká a svěží ovocná chuť je dána optimální kombiambuildingy, ﬁremní večírky,
ale regionální
také golfovéaturnaje.
úspěšné
místní ekonomiky.
nací
tří odrůd hroznového vína (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Mewww.mfdnes.cz
Základní výzvou pro úspěšné pokračování fór
Na degustaci dobrého vína se těší obchodní tým Dobré nálady a.s.
unier). Nechte se také unést vzrušující chutí pravého šampaňského
Zlaté koruny však není jen konstatování
a popis status quo, ale aktivní explorace
PIPER HEIDSIECK a zapomeňte na čas!
budoucnosti ve smyslu transformač ních,
www.piper-heidsieck.com
autonomizačních a emancipačních trendů.
Jinými slovy, Zlatá koruna sloužila jako dobré
zpětné zrcátko, ale budoucnost nelze pochopit
a zvládnout pohledem zpět, ale jasným
iDNES.cz, nejdůvěryhodnější zpravodajský portál českého internetu, přinesl první
a nezamlženým pohledem vpřed. Politickou
zpravodajství 12. ledna 1998. Dnes navštíví iDNES.cz více než 4 miliony čtenářů
sféru je třeba s novými realitami deglobalizaměsíčně. Vlajkovou lodí serveru je zpravodajství, které získalo již sedmkrát ocenění
ce, relokalizace a transformace konfrontovat,
Křišťálová lupa. Zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí
ne jen poskytovat pohodlné diskuzní prostředí
připravuje redakční tým iDNES.cz 24 hodin denně. Na iDNES.cz najdou čtenáři také
pro obhajobu a udržení status quo.
oborové servery. Auto iDNES.cz informuje o novinkách z motoristického světa,
Má osobní účast vždy obdržela dobré prostředí
Bydlení iDNES.cz seznamuje s nejnovějšími trendy bydlení, Cestování iDNES.cz přia péči pro prezentaci některých myšlenek, které
náší řadu reportáží z domova i zahraničí a tipy na zajímavá místa. Server věnovaný
běžná media obcházela pro údajný „pesimisženám, módě, zdraví a zdravému životnímu stylu nese název OnaDnes.cz. Do rodimus“. I to bylo kladným postojem a přínosem
ny iDNES.cz
takéHouse“
patří začíná
inzertní
portály:
Sláva
„Rémy Martin
již v roce
1724,Automodul.cz
kdy byl tento ko-s nabídkou
ČT24 jeaut,
jediný televizní
zpravodajský
program
organizátorů
Zlaté
koruny.vV ČR.
ČR jeKontinuálně
často dělící
Reality.iDNES.cz
nemovitostmi,
jobDNES.cz
pracovními
nabídkami,
ňak
založen mladýms vinařem,
panem Rémy
Martinem.sRoku
1738
a v reálném čase vysíláčára
živé mezi
zprávy„pesimismem“
a komentáře za politiky,
pravdouregionů,
stejně
Dovolená.iDNES.cz
se
zájezdy
a
katalog
firem
TopKontakt.cz.
Do
rodiny
iDNES.cz
byl tento koňak oceněn francouzským králem Ludvíkem XV., který
ekonomiky, zahraničí, kultury
nebo
sportu.
Do přehledného
tenká jako
ta mezi
optimismem
a lží. prograpatří
nově
i poptávkový
systémdalší
AAAPOPTÁVKA.cz
nabízející
kvalitní služby
nebo
mu
jako
jedinému
dovolil založit
vinice. Roku 1848
uvádí Rémy
mu patří
i magazíny v atraktivním zpracování. ČT24 je seriózní. Vešřemeslníky,
který Champagne
umožní svým
návštěvníkům
srov- se vybírají dle
prof.
Ing. Milanzávažnosti
Zelený, M.S.,
Ph.D., ekonom
Martin
prvníportál
koňakFINmarket.cz,
s označením „Fine
Cognac“.
O 22 nezávislé
keré zprávy
společenské
a důležitosti.
ČT24
nání
nabídek
od dodavatelů
energií
a finančních
služeb a okamžitépřináší
sjednání
let
později
je uveden
mytický symbol
„Centaur“,
který reprezentuje
fakta, názory aktérů i odborníků a zprostředkovává atmosfénejvýhodnější smlouvy on-line, a web AkcniCeny.cz, jenž poradí, kde nakupovat
dokonalé spojení člověka s přírodou. Roku 1927 uvádí Rémy Martin
ru v přímých přenosech a živých vstupech. ČT24 je nestranná. Nabízí
co nejvýhodněji.
House koňak v kategorii V.S.O.P., který se okamžitě stává prodejkontext a hloubku na základě prezentace širokého názorového spektra.
ním
trhákem. Dnes je koňak RM VSOP považován za „zákonodárce
Objektivita a nestrannost se týká jak jednotlivých pořadů, tak vysílání
www.idnes.cz
kvality“. Rémy Martin dobývá světové trhy (vstup do USA) a daří se
jako celku. ČT24 nedeformuje fakta, je důvěryhodná. ČT24 je moderní.
mu i na domácí půdě, získává titul „královský dodavatel na císařský
Tým ČT24 stále sleduje nové světové trendy a formáty. Rychle reaguje
dvůr“. Od r. 1948 vyrábí Remy Martin House 100 % svého koňaku
na požadavky diváků a propojuje vysílání s internetem a sociálními sípouze z révy z oblasti Petite Champagne a Grande Champagne.
těmi. ČT24 staví na inovacích profesionálního týmu.
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Nováﬁnanceloplošná stanice Český rozhlas Plus začala vysílat 1. března 2013. Nabízí anaKurzy.cz – největší nezávislý ﬁnanční portál. Investice, Osobní
Portál
Finance.czdiskuze,
byl spuštěn
v roce 1997
a patří
tak ksoučasnost
nejstarším
lytickou
publicistiku,
komentáře,
interaktivní
pořady.
Analyzuje
ce a Podnikání, to jsou tři stěžejní témata serveru Kurzy.cz.
Investice
zaměřeným společenských,
serverům na českém
internetu.
Nabízí svým
a aktuální dění v odborně
širších souvislostech
historických,
ekonomických
či
nabízejí uživatelům komplexní informace z kapitálových trhů nejen
praktických
článkůtaké
a kalkulátorů,
srovnání
kulturních. Českýuživatelům
rozhlas Plusmnoho
je informačním
kanálem
pro témata řadu
z oblasti
vědy
v ČR, ale i ze zahraničí. Akciové trhy doplňují informace z měnových
ﬁnančních
produktů
i dat zeČRo
světových
a množství
dalších
užia techniky nebo historie.
Navazuje
na stanice
6, Rádioburz
Česko
a Leonardo.
Nalaďte
óra Zlaté koruny
zpravidla investice,
příležitostíedukativní program
či komoditních
trhů,jsou
alternativní
zá- na středních
si nás denně
vlnách, ve
vašínávštěvníkům
televizi, na internetu
a dalších
multiplexech.
tečných aplikací,
které
pomohou
orientovat
se ve svěk veřejné
diskuzi anakburze
výměně
kladů
obchodování
atd.názorů
Osobnímezi
ﬁnance přináší rozsáhlé
inwww.rozhlas.cz/plus
tě ﬁnancí.
odborníky nebo mezi odborníky a politiky
formace pro širokou veřejnost. Od hypoték, stavebního spoření nebo
z různých končin názorového spektra.
Český
rozhlas slavíwww.ﬁnance.cz
tento rok 90. výročí začátku svého pravidelného vysílání. V průběpovinného
ručení,
přes rozsáhlé
informace
aktuální
Přispívají tak
ke kultivaci
veřejného
prostoruk daním, až po
hu celého
roku připravuje nejen zajímavé pořady, ale i řadu akcí. Sledujte nás na speznění
nejdůležitějších
zákonů
atd.
Aktuální
novinkou
serveru
je
unia k udržování pluralitního charakteru české
ciálním webu www.90.rozhlas.cz.
kátní
projektToVizuální
obchodní
rejstřík, který
společnosti.
je zejména
v současnosti,
kdy umožňuje návštěvníkům
sledovat
propojení
ﬁrem
a
osob
v
přehledném
graﬁckém
layouvzrůstá polarizace společnosti a lidé různých
tu.
Daně,mají
zákony,
ﬁrem
to jsou
další témata sekce Podnikání.
názorů
častorejstřík
tendenci
spolu
nemluvit,
Kurzy.cz
s desetiletou
tradicí
nakoruny,
českém aby
internetu
patří mezi tradiční
velmi cenné.
Přeji Fórům
Zlaté
si
informační
médium,charakter
jehož obliba
je časem
prověřena.
tento svůj pluralitní
udržela,
a jejich
organizátorům invenci a šťastnou ruku co se
Portál FiremniFinance.cz vznikl v roce 2010. Je zacílen na malé a střední
www.kurzy.cz
týče nápadů na témata jednotlivých setkání.
podniky a podnikatele. Stěžejními tématy jsou start podnikání a jeho ﬁDemokracie je diskuze.
Časopis je dvouměsíční
periodikum,
vycházíjsou
v nákladu
15průvodci
000 ks. Okruh
čtenářů
tvoří
nancování.
Součástí portálu
podrobní
začátkem
podnikání,
především osoby dále
s rozhodující
pravomocí
(střední a vrcholový
management)
přehledná srovnání
podnikatelských
účtů a úvěrů,
upozorněnívnasouvýdoc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor, Bankovní
kromém a státnímzvy
sektoru.
Kvalifikovaný
je cca 500
000načtenářů.
Časopis přináší
zajímavých
programůodhad
a komentáře
k dění
trhu s dotačními
tituly.
institut vysoká škola
zejména informace o dění a událostech politického, ekonomického, kulturního, diplowww.ﬁremniﬁnance.cz
matického a společenského
života v ČR. Jeho obsah tvoří např. rozhovory s významnými osobnostmi, redakční články, ale i klasická firemní inzerce, fotoreportáže z významných akcí firem a institucí (konference, důležité semináře, výročí, vyhlášení vítězů
innost ZK sleduji již řadu let a pokud mohu,
významných soutěží a velké společenské události v ČR), vkládaná inzerce. Další inforrád se akcí, které organizuje, zúčastňuji.
Smysl
vidím
pro ﬁrmy našeho formátu
vetaké
dvoumožná on-line
NEWTON Media, a.s. – jednička na středoevropském trhu
v oblasmace
je pak možno
naléztsoutěže
na webu
www.leadersmagazine.cz.
Zde je
Témata diskuzních fór jsou vždy aktuální, účast
rovinách.
Za čiprvé
z každoročních
hodnocení
vzejdou
nové
ti monitoringu tisku a analýzy médií dodává výběry článků
z tisku,v podobě
prezentace
bannerů,
odkazů.
Kromě
klasické
tištěné
podoby
a na webu časovystupujících i posluchačů skutečně reprezentatrendy v tom
oboru
ﬁnančního
trhu.
V pojišťovnicrozhlasu,
televize,
internetu
a agenturního
Na(průměrná
záklanávštěvnost
sekterém
pohybuje
kolem
30 000),
se Vaše
prezentace objeví také
tivní a jsou
organizačně
výborně
zajištěná. Zezpravodajství.pisu
tví například
v poslední
„bodují“
invesdě
zadání
klienta
sledujehodnotím
aktuální dění,
inzerci, sociální sítě
a zajišv elektronickém
Zpravodaji,
který
je každýdobě
týden
zasílánjednorázová
na 40 000 konkrétních
adres.
všech
těchto
důvodů
dosavadní
tiční životní pojištění, nebo nové typy povinného ručení
ťuje
cenné
a kvalitní podklady pro strategickéwww.leadersmagazine.cz
plánování
existenci
ZKinformace
vysoce pozitivně.
s havarijními riziky. Druhým nesporným kladem soutěže
nebo tvorbu marketingových kampaní. S mediálními analýzami odje, že kombinuje hodnocení odborníků s hodnocením laiborníků
z NEWTON
Media získají
zákazníci
užitečný nástroj pro koJUDr. Petr
Šimerka, náměstek,
MPSV
ČR
ků, takže máme zpětnou vazbu jak od ﬁnančních expertů,
munikaci s médii a účinný prostředek kontroly mediálního obrazu
tak veřejnosti a podle toho můžeme nasměrovat i vývoj noﬁrmy.
pojištění
či produktových
inovací. AOsobní
v neposlední
řadě
Kurzy.cz – největšívých
nezávislý
finanční
portál. Investice,
finance
a Podnikání, to
www.newtonmedia.cz
tkví přínos
Zlaté Kurzy.cz.
koruny proInvestice
klienty- nabízejí
na poli ekonomické
jsou tři stěžejní témata
serveru
uživatelům komplexní
informace z kapitálových
trhůPoskytuje
nejen v jim
ČR,totiž
ale dobrý
i ze zahraničí.
gramotnosti.
návod, jakAkciové
si vybrattrhy doplňují
informace z měnových
komoditních
trhů, alternativní
investice,
edukativní prokvalitníčipojištění
a další ﬁnanční
instrumenty.Proto
si také
gram základů obchodování
nastříbrné
burze atd.
Osobní
finance
přinášejí
každé zlaté,
nebo
bronzové
koruny,
kterourozsáhlé
jsme informace
pro širokou veřejnost.
Od hypoték,
stavebního
spoření vážíme.
nebo povinného ručení, přes
v uplynulých
ročnících
získali, významně
rozsáhlé informace k daním, až po aktuální znění nejdůležitějších zákonů atd.
Jakub
Strnad,
Aktuální novinkou
serveru
je unikátní projekt Vizuální obchodní rejstřík, který umožňuje návštěvníkům
sledovat
propojení firem
a osob
v přehledném grafickém layoutu.
předseda
představenstva,
Allianz
pojišťovna
www.kurzy.cz
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Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) je neziskovým proFinanční
arbitr je kompetentní
k rozhodováUnie
společností
nančního vzprostředkování
fesním sdružením
právnických osob
podnikajících
na území
Českéﬁrepubliky
oblasti
ní
sporů
mezizprostředkování
poskytovateli platebních
služeb Uniea sdružuje
poradenství
(USF)
finan
čního
a poradenství.
celkem
16je– neziskovým
18 řádných profesačlenů
uživateli
platebních služebfinančně
při poskytování
ním společ
sdružením
osob podni– nejvýznamnějších
poradenských
ností zprávnických
celé ČR. Členská
platebních
služeb nebo
mezivýznamné
vydavatelimodely
elek- finan
kajících
území České
základna pokrývá
všechny
čníhonaporadenství,
odrepubliky
univerzál-v oblasti
tronických
peněz a držiteli
elektronických
zprostředkování
a poradenství.
ních multiproduktových
sítí, přes
specializovanéﬁnančního
investiční či
pojišťovací poradce
až
peněz
při vydávání
a zpětnéslužby.
výměně
Unie sdružuje
celkem
14lídry
řádných
po poolové
či direct-salesové
Ve elekvšech oblastech
jsou členové
Unie
pora- členů denského trhu,
přičemž
celkový
podílﬁčlenů
v mnoha oblastech
i přesporadenských
polotronických
peněz.
Hlavním
posláním
nanč-dosahuje
nejvýznamnějších
ﬁnančně
vinu obratu
všemi zprostředkovateli
a poradciz vcelé
ČR.ČR.
Mezi
hlavní
hod-hodnoty,
ního
arbitra generovaného
je zajištění rychlého,
bezplat- společností
Mezi
hlavní
noty, akteré
USF finančnímu
přinesla,
patří
informační
otevřenost,
ideapřinesla,
ného
efektivního
vyřizováníporadenství
sporů klientů
které
USF
ﬁnančnímu
poradenství
za činnost spolupracovníků
a vyspělé
etické
principy poskytování
sodpovědnosti
institucemi mimosoudní
cestou. Typickým
patří
informační
otevřenost, služeb.
idea odpovědČlenovéjeUnie
kladou za cíl použití
důslednou
a všeobecnou
těchto
hodnot vytvořit
sporem
např.sineoprávněné
platební
nosti aplikací
za činnost
spolupracovníků
a vyspělé
vyšší standard
finančního
zprostředkování.
karty
při platběvuoblasti
obchodníka
neboporadenství
v banko- aetické
principy poskytování služeb. Členové
matu,
neoprávněný převod v rámci interneUnie si kladou za cíl aplikací těchto hodnot
www.usfcr.cz
tového bankovnictví, neoprávněný převod vytvořit vyšší standard v oblasti ﬁnančního
ﬁnančních prostředků z účtu.
poradenství a zprostředkování.
www.ﬁnancniarbitr.cz

www.usfcr.cz

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ)
byla založena v roce 2002. Reprezentuje 1000 individuálních členů a prostřednictvím
10 korporativních členů zastřešuje více než 10 000 osob poskytujících poradenské
a zprostředkovatelské služby na finančním trhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné
zázemí a intenzivně komunikuje s orgány státního dohledu i s orgány legislativními.
AFIZ se zaměřuje na rozvoj trhu finančních služeb za současné kultivace podnikatelského a spotřebitelského prostředí s důrazem na ochranu klientů. AFIZ pořádá konAsociace
ﬁnančních
zprostředkovatelů
a ﬁAsociace
kapitálový
trh České republiky
ference, panelové
diskuze
k aktuálním tématům,
zejménapro
v oblasti
nové legislativy.
nančních poradců České republiky (AFIZ)
patří mezi nejvýznamnější profesní sdružewww.afiz.cz
byla
založena v roce 2002 . Reprezentuje
ní působící na kapitálovém trhu. Asociace
1100 individuálních členů a prostřednicsdružuje nejvýznamnější správce - investiční
tvím 12 korporativních členů zastřešuje více
společnosti a asset management společnosti,
než 10.000 osob poskytujících poradenské
které působí v ČR a další subjekty, které poa zprostředkovatelské služby na ﬁnančním
skytují služby v oblasti kolektivního investotrhu. AFIZ pro své členy vytváří odborné závání. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení
zemí a intenzivně komunikuje s orgány stát- transparentnosti kapitálového trhu, ochraně
Asociace
proi kapitálový
trh České republiky
patří mezi
nejvýznamnější
profesní
ního
dohledu
s orgány legislativními.
AFIZ
investorů
a podpoře
zájmů svých
členů. Asosdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace sdružuje nejvýznamnější správce
se zaměřuje na rozvoj trhu ﬁnančních služeb ciace usiluje zejména o rozvoj kapitálového
– investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v ČR, a další
zasubjekty,
současnékteré
kultivace
podnikatelského
a spotrhu a kolektivního
investování.
Svými akposkytují
služby v oblasti
kolektivního
investování. Činnost
Asociace
třebitelského
prostředí
s
důrazem
na
ochranu
tivitami
a
samoregulačními
předpisy
napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a pod- chce
klientů.
AFIZsvých
pořádá
konference,
panelové
rozvíjet
povědomí,
znalost
a důvěryhodnost
poře zájmů
členů.
Asociace usiluje
zejména
o rozvoj
kapitálového
trhu
a kolekdiskuse
tématům,
zejména v oboblasti kolektivního
investování.
tivníhok aktuálním
investování.
Svými aktivitami
a samoregulačními
předpisy
chce rozvíjet
lasti
nové legislativy.
povědomí,
znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.
www.akatcr.cz
www.aﬁ
z.cz
www.akatcr.cz

Zlatá koruna je fórem, kde se tradičně setkávají zajímaví lidé a kde
Soutěž Zlatá
koruna se za více než desetileté
zaznívají zajímavé a podnětné myš-

trvání významně posunula a stala se jednou
koruně
se daříproduktů.
postihoz nejdůležilenky.
tějších Zlaté
v oblasti
finančních
vat aktuální
ekonomického
Je také jednou
z nejdéletémata
působících
na českém
společenského
vývoje
vyvažovat
finančnímitrhu.
Velmi hodnotné
na asoutěži
je, že
pohledy
pohledy
praktickýsi stále udržuje
svéteoretické
produktové
zaměření
a přimi ka orientaci
hospodářsko-politickými.
spívá tak lépe
na trhu finančních Toto
produktů z pohledu
tj. klienta.
fórumkonečného
je již řadu uživatele,
let přínosem
pro výV době širokých
produktových
portfolií
výzměny názorů
odborníků
Českéjerepubnamným liky.
vodítkem při rozhodování klientů.
Finanční gramotnost české populace není tak
Miroslav
vysoká, jak
by mělaSinger,
být a výsledky nezávislé
guvernér
České
banky
soutěže proto
mohou
být národní
velmi důvěryhodným
návodem při důležitém rozhodování. Věřím, že si
soutěž i nadále povede tak dobře jako dosud a její
pozice bude
stejně Zlatá
silná akoruna
unikátní.je Na
soutěži
Soutěž
výjimečná
Zlatá koruna
si cením
nejvíce způsobu
svou
dlouhodobostí,
když hodnocení
v příštím
jednotlivých
přibude
hlášených
proroce
slavitajižnominovaných
své desáté výročí.
duktů. Metoda je na trhu unikátní tím, že hodnoUnikátní je také v počtu hodnotících
cení provádí nezávislá Finanční akademie složená
odborníků,
ježakademiků
jsou součástí
Finančz finančních
odborníků,
i novinářů.
ní
akademie
a
je
jich
více
než
Počet členů Finanční akademie dosáhl již tří350.
stoRovněž
fóra Zlaté
korunyodborných
jsou velmi
vek. Takovéto
rozsáhlé
uskupení
populární
a kům
navštěvovaná.
Obsah
hodnotitelů
dává výsled
vysokou vypovídací
je vždy
velmi
aktuální
schopnost fór
a prestiž.
O to
více může
úspěšanénebojí
hodse anitěšit
kontroverzních
témat. Přeji
nocení v soutěži
zúčastněné instituce.
soutěži i fórům Zlaté koruny vše dobFóra Zlatérékoruny
přispívají
tématy
k poa ať zájem
o obasvými
projekty
neutichá.
třebným veřejným diskuzím na aktuální témata.
František
Klufa, vynikajícími odborJsou již tradič
ně obsazována
nanční
arbitr
republiky Díky
níky, a to ﬁjak
českými,
takČeské
i zahraničními.
tomu jsou i mediálně velmi populární a „dokreslují“ vysokou prestiž značky Zlatá koruna. Opakovaně vysoká účast to jen potvrzuje. Přínosná je
i vzájemná úzká vazba mezi Fóry Zlaté koruny
a Finanční akademií Zlaté koruny.
Dr. Ing. František Klufa, ředitel strategie
masového trhu, ČSOB

Zlatá
koruna2011
2013
Zlatá koruna

ODBORNÍ
ODBORNÝPARTNEŘI
PARTNER

Alfou a omegou dnešního ﬁnančního
trhu není velikost investice, ale informace, a to nejen o vývoji jeho
sektorů
či celé ekonomiky,
ale ataké
sem účastníkem
Zlaté koruny
čleonem
podmínkách
a parametrech
jedFinanční akademie
od jejího
samotnéhoproduktů
vzniku a jsem
přesvědčen,
notlivých
a služeb.
Zlatá
že si během
své existence
koruna
je projektem,
kterývydobyla
přináší
značné renomé.
Zlatá
koruna
významinformace
z obou
úhlů
pohledu.
Pranou měrou
přispěla
ke zvyšování
videlné
diskuse
nad klíčovými
tématy
finanční gramotnosti
investorů
i ke
ﬁnančního
trhu v podobě
fór Zlaté
kultivacipovažuji
finančního
k osvětě
koruny
za trhu
velmia přínosné
investorů
i veřejnosti.
Rovněžtak
výsledjak
pro odbornou
veřejnost,
také
ky Zlaté koruny mohou být investorům
pro rezort ﬁnancí jako regulátora.
vodítkem v nepřehledné džungli finanSoutěž je pak nejen dobrým vodítčního trhu a finančních produktů.
kem pro občany, jak si vybrat ze stále
se
ale zejména
Narozšiřující
finančních nabídky,
fórech si nejvíce
cením
připomenutím
hlavní zásady
– nejaktuálnosti vybraných
témat, vysoké
dříve
si nabídky
srovnat a vyhodnoodborné
úrovně přednášejících
a zejtit,
až poté
uzavírat smlouvu.
ména
kontinuity,
mám na mysli
tematické návaznosti jednotlivých
Klára
Król,
ročníků,
v čemž se domnívám, jsou
náměstkyně
ministra
ﬁnancí
ČR
finanční fóra
naprosto
ojedinělá.
Jako panelista diskuzí na finančních
fórechjako
se takové,
domnívám,
že možnost
zvyšují
Fóra
dávají
nejen osvětu veřejnosti a přehlednou
diskuse či podnětu, mohou otevírat
a srozumitelnou formou informují
různé otázky, hledat na ně odpovědi
veřejnost o nejaktuálnějších událosatech
různá
řešení. Setkávají
se zde
lidé,
a problémech
finančního
světa,
kteří
mají se
k dané
říci.
ale také
snažíproblematice
nacházet i cojejich
Často
jsou řešení.
to špičkoví odborníci, něpřijatelná
kdy politici. Účastnil jsem se několika
fór
a mohu
Ing.Zlaté
Milankoruny
Šimáček,
člen potvrdit,
předstaže
svým aktuálním
obsahem
jistě pavenstva
a náměstek
GŘ, Exportní
pojišťovna,
a.s.
tří
k těm nejlepším.

J

Stanislav Bernard,
majitel, Rodinný pivovar Bernard

Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011

Asociace
penzijních
společností
byla
Asociace
penzijních
fondů ČRČR
(APF
ČR) je
založena
ustavující
členskou
schůzí
dne
dobrovolné zájmové sdružení právnických
25. 6. 1996, tehdy jako Asociace penzijních
osob, především penzijních fondů. APF ČR
fondů ČR. Je dobrovolným zájmovým sdruprosazuje,
ženímzejména
právnických
osob,koordinuje,
které od 1. reprezentuje
1. 2013
a
hájí
společné
zájmy
svých
členů. Členství
sdružuje všechny penzijní
společnosti,
ČR jerepublice
dobrovolné
a má dvědůchoformy. Jedkterév vAPF
České
provozují
se buď doplňkové
o členství řádné
nebospoření
přidružené.
dové ná
spoření,
penzijní
Řádné členství
je určeno
fondům.
a penzijní
připojištění
a zapenzijním
tím účelem
V APF ČR jednotlivé
jsou sdruženy
všechny účastPF aktivně
obhospodařují
důchodové,
na trhu a má tři
přidružené
členy.
nicképůsobící
a transformované
fondy.
Asociace
zejména reprezentuje, koordinuje a prosawww.apfcr.cz
zuje společné
zájmy svých členů. V Asociaci
působí také 3 přidružení členové, kteří jsou
společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového
poradenství.
www.apfcr.cz, www.starnesmysli.cz

Asociace
českých
pojišťovacích
makléřů
Asociace
českých
pojišťovacích
makléřů
(AČPM)
byla založena
r. 1994.
(AČPM)
byla založena
r. Cílem
1994. AČPM
Cílem je
AČPM
podpora
profesních
zájmů a zvyšování
je podpora
profesních
zájmů a profezvyšování
sionální
prestiže prestiže
povolání
pojišťovacího
profesionální
povolání
pojišťovacího
makléře.
AČPM
se podílí
na tvorbě
zákonů,
makléře.
AČPM
se podílí
na tvorbě
zákonů,
prosazuje
profesní
etiku,etiku,
stará se
o vzdělávání
prosazuje
profesní
stará
se o vzdělávámakléřů
a
o
propagaci
jejich
činnosti.
AČPM
ní makléřů a o publicitu jejich činnosti. AČPM
je zakladatelkou a organizátorkou prestižní
je zakladatelkou a organizátorkou prestižodborné ankety pojišťovacích makléřů
ní odborné
ankety sdružuje
pojišťovacích
makléřů
Pojišťovna
roku. AČPM
79 členů,
roku.
92 členů,
kteří Pojišťovna
realizují téměř
80AČPM
% všechsdružuje
makléřských
kteřív realizují
přes
80 % všech
makléřských
obchodů
ČR. Svými
aktivitami
ve prospěch
v ČR. Svými
ve prospěch
celéhoobchodů
makléřského
stavu jeaktivitami
Asociace obecně
celého makléřského
stavumluvčí
je Asociace
obecně
respektována
jako oprávněný
pojišťojakorepublice.
oprávněný mluvčí všech
vacíchrespektována
makléřů v České
pojišťovacích makléřů v České republice.
www.acpm.cz
www.acpm.cz

Asociace
Asociace hypotečních
hypotečních makléřů,
makléřů, o.s.,
o.s., je
je profesprofesním
sdružením
právnických
osob,
které
půsoním sdružením právnických osob, které působí
bí na českém hypotečním trhu. Posláním
na českém hypotečním trhu. Posláním asociace
Asociace je standardizace služeb hypotečních
je standardizace
služebprofesionální
hypotečních makléřů,
makléřů,
zvyšování
úrovně
zvyšování
profesionální
členů,
členů, zvláštní důraz je úrovně
pak kladen
nazvláštní
etické
důraz je pak
kladen naprofese
etické rozměry
vykonározměry
vykonávané
a na posilování
vané profese
a na posilování
prestiže
hypotečprestiže
hypotečních
makléřů.
Dalším
cílem
ních makléřů.
Dalším
cílem
je aktivní
Asociace
je aktivní
účast
naasociace
samoregulačním
účast načeského
samoregulačním
procesu
českého
hyprocesu
hypotečního
trhu.
Asociace
potečního trhu.
Asociace
hypotečních
hypotečních
makléřů
byla
založenamakléřů
v roce
2006
a její členové
se vstupem
do Asociace
byla založena
v roce 2006
a její členové
(Fineo
zavázali
dodržovat
kodex AHM,
jehož cílem
je
Group, Gepard
Finance,
Hyposervis,
Simply
primárně
ochrana zájmu
klientů.
a Sophia Finance)
se vstupem
do asociace zavázali dodržovat kodex AHM, jehož cílem je
www.ahmcr.cz
primárně ochrana zájmu klientů.
www.ahmcr.cz

Společnost
CBCBje –provozovatelem
Czech Banking
Credit
Společnost CBCB
BankovníBureau,
a. s.,klientských
provozuje Bankovní
klientho registru
informacíregistr
(BRKI),
kteských
informací
a byla založena
roce 2002mezi
pěti
rý slouží
k vzájemné
výměně vinformací
největšími
působícími
na českém
trhu.
bankami abankami
stavebními
spořitelnami
o klientech
Banky
a stavební
spořitelny
si prostřednictvím
(fyzických
osobách
a živnostnících),
kteří u něregistru
vyměňují
informace
o bonitě- auživatele
důvěrykteré banky
či stavební
spořitelny
hodnosti
klientů.nebo
Vytváří
takúvěrový
prostředí
zodregistru - čerpají
čerpali
produkt.
povědného přístupu k osobním financím. V souCBCB je dodavatelem služeb pro řízení úvěčasné době má registr 26 uživatelů. Poskytuje
rových rizik
Prostřednictvím
informace
jakuživatelů
členskýmBRKI.
bankám
a stavebním
služby CredittakBureau
Score
poskytuje
spořitelnám,
i široké
veřejnosti,
a to svým
v použivatelům
informaci
o pravděpodobnosti
dedobě
úvěrové
zprávy dostupné
v Klientském
faultu klienta
v budoucím
období a spořitelnám
služba Portcentru
CBCB. Bankám
a stavebním
folio LAB
umožňuje
systematické
hodnocení
registr
nabízí
další produkty
typu Credit
Bureau
rizikačiaPortfolio
sledováníLAB,
změn
v chování
Score
které
umožňujíúvěrového
systemaportfolia
banky.rizika a sledování změn v chotické
hodnocení
vání klientů dané banky či stavební spořitelny.
www.cbcb.cz
www.cbcb.cz
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Zájmové sdružení
sdružení právnických
právnických osob
osob LLCB,
CNCB
Zájmové
– Czech
Credit
z.s.p.o.
byloNon-Banking
založeno v roce
2004 Bureau,
za účez.s.p.o., bylo založeno v roce 2004 pod
lem
zajištění
a zprostředkování
vzájemného
původním
názvem
LLCB, z.s.p.o.
za účelem
informování
věřitelských subjektů
(leasinzajištění a zprostředkování
vzájemného
informování
věřitelských
subjektů
(leasingových
a úvěrových
společností)
o údajích
gových, factoringových
a úvěrových
společvypovídajících
o bonitě,
důvěryhodnosti
o údajích
bonitě,
aností)
platební
morálce vypovídajících
jejich klientů – ofyzických
důvěryhodnosti a platební morálce jejich
aklientů
právnických
osob. a LLCB
shromažďuje
– fyzických
právnických
osob.
od
věřitelských
subjektů
údaje o jejich
klienCNCB
shromažďuje
od věřitelských
subjektů
údaje zajišťuje
o klientech,
jejicha zpracování
tech,
jejichzajišťuje
zpracování
provozuje
a provozuje Nebankovní
registr klientských
Nebankovní
registr klientských
informací
informací
(NRKI).
Zakladateli
sdružení
CNCB
(NRKI). Zakladateli sdružení LLCB, z.s.p.o.
je
je sedm společností působících v oblasti leasinsedm
společností prodeje,
působících
v oblasti
leasingu a splátkového
přičemž
v současné
gu
a splátkového
prodeje,
přičemž
v současné
době
má nebankovní
registr
28 uživatelů.
době má LLCB, z.s.p.o. 26 uživatelů.
www.cncb.cz
www.llcb.cz

Hospodářská
komora
České
republiky
zastuHospodářská
komora
České
republiky
zastupodnikatelskou
veřejnost,
a to
záklapuje puje
podnikatelskou
veřejnost,
a to
nanazádě zákona č. 301/1992 Sb. Je neodmyslitelkladěnou
zákona
č. 301/1992
Sb. Je neodmyslisoučástí
ekonomického
života v naší
telnou
součástí
ekonomického
života
v naší
zemi.
Hlavním
posláním HK
ČR je
vytvářet
pro podnikání,
prosazovat
a podzemi.příležitosti
Hlavním posláním
HK ČR
je vytvářet
porovatpro
opatření,
která
přispívajía kpodrozvoji
příležitosti
podnikání,
prosazovat
podnikání
v ČRkterá
a tímpřispívají
i k celkovék ekonomické
porovat
opatření,
rozvoji
stabilitě státu. Komora sdružuje téměř 14 000
podnikání
v ČR a tím i k celkové
ekonomic-hosčlenů organizovaných
v 61 regionálních
ké stabilitě
státu.
Komoraa sdružuje
téměř
podářských
komorách
85 oborových
asociacích.
Po organizovaných
celém území ČR vje 66
rozprostřena
14 000
členů
regionál- síť
70 kontaktních
míst,
ních téměř
a 84 oborových
asociací
HKkde
ČR.podnikatelé
Po cemohouČR
formou
veřejné služby
získat
inforlém území
je rozprostřena
síť téměř
100
mace potřebné pro svoji činnost.
kontaktních míst, kde podnikatelé mohou
www.komora.cz
formou
veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost.

Klub finančních ředitelů „CFO Club“ je asociace
vrcholových pracovníků v oblasti finančního
Klub
ředitelů
„CFO
Club“ je asociařízení.ﬁnančních
Klub působí
v České
a Slovenské
repubce
pracovníků
oblasti
licevrcholových
od roku 2006
a má vvíce
jak ﬁnančního
140 členů.
Posláním
Klubu
je sdílení
nejlepší
praxe vzoblasřízení,
která
sdružuje
přední
odborníky
česti finančního
Pravidelná
setkání Klubu
kých
podniků,řízení.
veřejné
správy, vysokých
škol
jsou místem pro výměnu zkušeností, znalostí
aa odbornou
Dnešní
dobapravidelně
je o konkontaktů.veřejnost.
Pro členy
Klubu
taktech,
výměněz informací
– to
pořádámezískávání
diskuzníasetkání
oblasti finanční
je
hlavní
deviza CFO Clubu.ukazatelů,
Klub ﬁnančních
(vývoj
makroekonomických
situace
na kapitálových
trzích,
řízení finančních
rizik
ředitelů
vyhlašuje
každoročně
výroční cenu
i měření aředitel
řízení roku“.
výkonností)
i nefinanční
pro„Finanční
Tato výroční
cena byla
blematiky (využití inovací, strategie společnoszaložena
v
roce
2006.
Hlavním
cílem
udílení
tí v různých obdobích, role CFO ve statutárních
této
prestižní
„Finanční ředitel
roku“
je
orgánech).
K ceny
nejvýznamnějším
akcím
Klubu
ocenění
práce
ﬁnančníchředitele
manažerů
za výroční
mimopatří volba
Finančního
roku,
konference
in finance
či Preřádný
počin v Excellence
oblasti ﬁnančního
řízení, zvýšení
zidentskýpovědomí
golfový turnaj.
Současně
pořádáme
prestiže,
a významu
ﬁnančního
řízetematická setkání na aktuální témata společně
ní
pro úspěch
každé společnosti.
s partnery
Klubu.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na dobrovolné, nepoAsociace
malých
a středních
podniků
a živlitické
platformě
firmy
a živnostníky
nostníků
ČR sdružuje
na zdobrovolné,
i jejich
organizace
celé ČR. K nezávislé
dnešnímu dni
zastupuje
cca 254
000
podnikatelplatformě
ﬁrmy azájmy
živnostníky
i jejich
organizaských
Vedles vládou,
tradičních
oborů souce z celé
ČR.subjektů.
Spolupracuje
ministerstředí pozornost i na obory „trendové“ (bio,
stvy, účastní
se
klíčových
jednání.
Je
připomínnano, kosmický průmysl, tkáňové inženýrkovým
místem
legislativy
a členem
poradních
ství
apod.).
Pozornost
v r. 2013
je soustřeorgánů
vlády
ministerstev.
Je autorem
děna
naaYoung
Business
a Familycyklu
Business.
Spolupracuje
s vládou,
ministerstvy,
účastní
unikátních
nezávislých
průzkumů
o názorech
se klíčových
jednání.oblasti
Je připomínkovým
podnikatelů
na problémové
podnikání.
místem legislativy a členem poradních
Je přímo
v prezidiu
asociaorgánů
vládyUEAPME-Evropské
a ministerstev. Je
autorem
ce MSP.
S cílem
zviditelněnínezávislých
živnostníků i průzkumů
mencyklu
unikátních
ších ﬁrem
poskytuje
záštitu a je na
odborným
o názorech
podnikatelů
problémové
oblasti podnikání.
S cílem zviditelnění
hodnotitelem
řady podnikatelských
soutěží. živnostníků
menších firem
záštitu
K dnešnímu
dnii zastupuje
zájmy poskytuje
cca 254.000
a je odborným hodnotitelem řady podnikapodnikatelských
subjektů.
telských soutěží. Je zakládajícím členem
Koalice pro transparentní podnikání.
www.amsp.cz

www.cfoclub.cz
www.cfoclub.cz

www.komora.cz

Zlatá koruna si v posledních letech
získala vysoké renomé u odborné
i laické
veřejnosti
co se Fóry
týče Zlaté
mezilatá koruna
jak svými
národních
fór i soutěže.
koruny,
tak dalšími
aktivitamiZejména
(soutěž
Zlaté
koruny)
výrazně
přispělaunikátní
k profediskusní
fóra
umožňují
sionalizaci
zkvalitnění
příležitost adiskuse
mezi finančního
odborníky
sektoru.
A aktuálními
to nejen díky
zvyšování
i laiky nad
tématy.
Laťka
informovanosti
o nových
trendech
je nastavena vysoko
a existuje
tudíž
atlak
možnosti
sdílet čizekonfrontovat
na její udržení
strany jejích
odborné
názory,cožalebude
taképroi ně
v oblasti
organizátorů,
velkou
zlepšování
výzvou. finanční gramotnosti české
populace a kvality konkurenčního prostředí
českých finančních trzích.
MichalnaMejstřík,
Vprofesor
tomto ekonomie
ohledu tedy
ZlatáUK,
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IES FSV
předpozitivně
přispěla k růstu
a rozvoji
celé
seda představenstva
a ředitel,
EEIP
české ekonomiky.
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ekonomickým a aúčastníků
právním
skupinu
otázkám považuji
panelových
diskuzízaavelice
také přínosná.
fakt, že
že dávají je
široký
proi Zejména
pokud jdeproto,
o návštěvníky,
pro tato
stor typický
pro otevřenou
výměnua názorů
fóra
velmi široký
reprepolitiků a odborníků
a veřejné
zentativní
vzorek státní
význam
ných
osobností
a od borníků
z finan
ční
správy s odbornou
veřejností
a jsou
sféry.
Výsledkem
je svojí zajištěna.
velikostí
vždy výborně
organizačně
i Proto
reprezentativností
unikátní
diskuzje o ně mimořádný
zájem
a odnípovídá
fórum,
které
si vydobylo
svébytné
tomu
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škála panelistů
místo
na české
finanční
a náro–dohos
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účastníků,
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mické sféry, státní správy, politiků
i Petr
profesionálů
Šimerka, z oboru. Stalo se tak
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z mála
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jak relanáměstek
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prof. Ing. Jan Švejnar, Ph.D., ekonom,
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HLAVNÍ CENY

ZLATÁ KORUNA
KATEGORIE
A - RETAIL2013

Stavební spoření

Výsledky 11. ročníku soutěže
Účty

1. WÜSTENROT Kamarád+
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.

1. Fio Běžný účet bez poplatků Fio banka, a.s.
2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.

2. ATRAKTIV úvěr 3,7 % p.a.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Cena veřejnosti

3. eKonto Raiﬀeisenbank, a.s.

3.
Raiﬀeisen
1. Nízká
Geniushyposplátka
Gratis Ge Money
Bank stavební spořitelna, a.s.

V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
přístup k provádění transakcí. Pohledem na poslední dva ročníky zjistíme,
že se jedná o velmi dynamický tržní segment, kde jsou příchozí hráči vždy
schopni
uspět. Ovšemplatební
ne všichninálepka
jsou schopni
1. Bezkontaktní
GEudržet
Moneytakto
Bankzískanou pozici. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat očekávaný nástup nových hráčů
v2.příštím
roce. domácnosti
Na dalších příčkách
se umísťují GARANCEMI
vysoce úročené spořící inPojištění
s unikátními
strumenty.
Zde se začínají prosazovat produkty s velmi širokou nabídkou
Allianz pojišťovna
doplňkových služeb mířené na vyšší klientské segmenty. Již tradičně se
příčkách umísťují
vlajkové produkty tradičních hráčů bankovna
3. spodních
Fio Smartbroker
Fio banka
ního trhu. Je to však více díky jejich poplatkové politice než kvalitě produktů
Letos byl do
této kategorie
přihlášen
rekordní
novinek,a stále
celsamotných.
Celkově
lze hodnotit
trh bankovních
účtůpočet
jako rozvinutý
kemse72.
Do soutěže
poslalo klientské
své produkty
39 finančních
více
zaměřující
na jednotlivé
segmenty,
čímž přinášíspoleč
cílovým
ností. Ukazuje
to, že hodnoty.
oproti minulým létům je inovační horečka
segmentům
více přidané
na Mgr.
postupu
zasahuje
celý trh
– od Management
bankovníchConsulting
produktů přes
Ing.
Michala Vytiska,
Manager,
Accenture

Vítězný produkt stavební spořitelny Wüstenrot je velmi nakloněn kli2. Kreditní
kartagenerace,
Cetelem
ČR
entům
z řad mladé
proCETELEM
kterou nepředstavuje
jenom výhodný
spořící produkt, ale v rámci možností této kategorie nabízí vstřícné pod3. Fio(poplatky)
osobní účet
bez poplatků
Fio banka
mínky
a vykazuje
ﬂexibilitu vůči
potřebám této skupiny. Produkt Atraktiv úvěr 3,7% ČMSS vychází vstříc zájemcům o dlouhodobější
Pohodlné a levné bankovnictví. V tomto duchu se nese letošní Cena
optimalizaci ﬁnancování bydlení. Přátelská úroková sazba je garantována
veřejnosti Zlaté koruny. Osm produktů z první desítky totiž připadá
až do úplného splacení úvěru, je možné mimořádné splácení bez sankčna elektronická bankovnictví nebo účty zdarma. Nadvládu těchto
ních poplatků, poplatky jsou obecně vcelku nízké a transparentní. U Nízproduktů narušil pouze podílový fond PARTNER Invest od ČP
ké hyposplátky Raiﬀeisen stavební spořitelny je třeba vyzdvihnout ještě
INVEST na devátém místě a Kreditní karta od CETELEM ČR, která
nižší garantovanou úrokovou míru než u předchozího produktu a možobsadila dokonce stříbrnou příčku. Bez zajímavosti není ani to, že
nost širšího použití úvěru, např. na pořízení alternativních zdrojů energie
nevyhrál „levný účet“ od malé či nízkonákladové banky, ale Genius
a dalších úsporných řešení. Jsem názoru, že prvky, které jsou zabudovány
Gratis od GE Money Bank, který byl představen teprve v loňském
do vítězných produktů, osloví své klienty i v současných poměrně složiroce. Oproti tomu Fio běžný účet bez poplatků, letos třetí, vsadil na
tých
stavebníFio
spoření.
tutopodmínkách
kartu již připro
příchodu
banky. A – alespoň podle hlasujících
prof.
Ing.veřejnosti
Jaroslav Daňhel,
CSc.,oVysoká
školavelmi
ekonomická
v Praze
v ceně
– jde stále
strategii
úspěšnou.

Elektronické bankovnictví

Hypotéky
1. Převratná hypotéka
Cena podnikatelů
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Novinka roku

pojištění až po leasing. Vybírat mezi tolika přihlášenými nebylo
lehké. Vítězství si nakonec odnesla nejžhavější novinka, kterou
teprve v lednu uvedla na trh jako první u nás GE Money Bank.
Její bezkontaktní platební nálepka, zmenšenina platební karty,
zabodovala u poroty nejvíce. Hned za ní se umístilo unikátní
1.
eKonto Raiﬀeisenbank, a.s.
pojištění domácnosti z dílny Allianz, které přináší další inovační
průlom
do majetkových
Třetí a.s.
nejúspěšnější je novinka
2. Internet
Banka GEpojištění.
Money Bank,
obchodníka s cennými papíry Fio banky, která svým klientům
nabízí
zdarma nástroj
k snadnému
ovládání obchodního účtu
3.
Internetové
bankovnictví
mBank
s mnoha
mBank -doplňkovými
BRE Bank SAslužbami. I mezi neoceněnými je letos
řada novinek, které mají šanci již příští rok výrazně zabodovat ve
svých kategoriích
a nepochybně
si nastandardní
trhu své zákazníky
Elektronické
bankovnictví
je již zcela
a bezpečnýnajdou.
nástroj,

který se u hodnocených položek liší pouze v některých detailech - například vysokou kvalitou zabezpečení (eKonto a InternetBanking) nebo
velikou lácí (Internetové bankovnictví mBank), či zaměřením na speciﬁckou funkci - např. jako elektronické platební karty (např. PaySec). To, co
klienti i odborníci na elektronickém bankovnictví oceňují, je především
jednoduchost, pohodlí a značná úspora času. Největším problémem,
i do budoucna, tak zůstává bezpečnost. Proto by další vývoj elektronického bankovnictví měl zřejmě směřovat především k ještě větší bezpečnosti, která však nemůže omezovat komfort klientů. Společně s tím musí
probíhat osvěta formou ﬁnančního vzdělávání, která kromě dalšího učí
občany obezřetnosti a upozorňuje je i na nebezpečí spočívající například
v neuváženém poskytování osobních údajů.
Ing. Bc. Ivan Noveský, předseda dozorčí rady COFET, a.s.

Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011

1. Hypotéka
Fio podnikatelský
účet bez
poplatků Fio a.s.
banka
2.
Klasik Oﬀset
Raiﬀeisenbank,
2. Hypotéka
mKONTO business
mBank Bank Czech Republic, a.s.
3.
FLEXI UniCredit
Výsledky
hodnocení
koruny 2011 v oblasti hypoték zpochybňují
3. JISTOTA
ČeskáZlaté
pojišťovna
do značné míry věrohodnost výsledků nedávné ankety o ﬁnanční graCena podnikatelů
je oproti
Ceně veřejnosti
mnohem
různoroděmotnosti
v naší republice.
Preferenční
hlasy celkem
jednoznačně
prokajší. trvalejší
V prvnítendenci
desítcek výběru
svedly moderních
vyrovnanýﬂexibilních
boj banky,
pojišťovny
zují
produktů
vyhoi nebankovní
společnosti.
Podobně
klientů
vujících
individuálním
potřebám
klientů. jako
Jednáuseretailových
zejména o produkty
nakonec
vyhrály
účtypružné
zdarma.
Konkrétně
ty,úvěrů,
kteréaktivizaci
s podobnou
dávající
nejen
možnost
reakce
při splácení
dříve
nabídkou přišly
do Česka
vůbec
první ﬁnancování
– od Fio potřeb,
banky
investovaných
ﬁnančních
zdrojů,jako
ale např.
i možnost
a mBank.
Třetí
příčka smluv
připadá
Českénebylo
pojišťovně,
produktu
se
kterými při
uzavírání
o úvěru
možnoresp.
předem
počítat.
JISTOTA,tokterý
se na
tuto pozici
vracíúvěrech
po dvou
letech. Naúvěrech
rozdíl
Prokazuje
i rostoucí
poptávka
po těchto
i hypotečních
od „retailové“
Ceny
veřejnosti
se ale
u podnikatelů
projevuje
to,
jako
celku. Přitom
zájemci
o hypoteční
úvěry
zdaleka již neberou
cokoliv
nízké
náklady
býtnejlepší.
jediným
lákadlem.
Ti, co vkladou
ažeumí
si sami
vybrat,nemusejí
co je pro ně
Finanční
gramotnost
tomto
důraz na ﬁnančního
širší nabídku
mezi nejlepších deset dostali i trasegmentu
trhuslužeb,
určitě neklesá.
diční,
banky CSc.,
– například
GE Money
Doc.
Ing.kamenné
František Pavelka,
Bankovníčtvrtou
institut vysoká
škola Bank nebo

devátou Komerční banku, obě s podnikatelskými účty.
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Účty
Úvěry

Hypotéky
Životní pojištění

1. Konsolidace
Fio osobní účet
bez poplatků
FioBank,
bankaa.s.
1.
půjček
GE Money

1.
hypotéka
Komerční
banka České spořitelny, a.s.
1.Flexibilní
FLEXI životní
pojištění
Pojišťovna

2. ČSOB
Běžný Půjčka
účet Air na
Bank
2.
zelené bydlení
Československá
obchodní
banka,
a.s.
3. Běžný účet Equa bank Equa
bank

2.
FLEXI UniCredit
Bank
2.Hypotéka
PERSPEKTIVA
7 BN Kooperativa
pojišťovna, a.s.

3.
Rychlá
půjčka
Raiﬀeisenbank,
a.s.
Tento
rok byla
plně dokončena
generační
výměna, kdy účty online bank

UNIQA
pojišťovna,
Mladé
odvětví
= vysoká a.s.
pružnost. To je to, co pomáhá vítězit našim
teprve
osmnáctiletým
které Životní
ve své nabídce
na
Výsledky Zlaté koruny hypotékám,
2011 v kategorii
pojištěnístavějí
potvrdily
přední
místo
– flexibilitu.
Není náhodou,
již podruhé
za
již několik
letpružnost
trvající trend
- opět zvítězily
produkty že
poskytující
předesebou
dostává ocenění (tentokrát dokonce už stříbro) Hypotéka
vším kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen doveFlexi UniCredit Bank a že na první místo se dostala stará dobrá
deme v oblasti pojištění osob představit. A to vše v rámci jediné smlouvy
Flexibilní hypotéka Komerční banky. Navíc se ukazuje, že pro klienmožností není
krytí vjednotlivých
rizik v době
smloua samozřejmě
ty,
zájemce o shypotéky,
současné nejisté
době trvání
zdaleka
tak
vy snadno
měnit vpodle
aktuální
životní
situace pojištěného.
Pojišťovny,
lákavá
pružnost
úrokové
míře,
jako pružnost
v možnostech
regukteré splátek.
toto navícVšak
dokážou
nabídnout
s nejlepším
poměrem letos
cena/pojistné
lace
také
Hypotéka
Flexi zastínila
stálici
krytí, se pak
pravidelně hypotéku.
se svými produkty
umísťují
na čelných
místech.
UniCredit
Převratnou
Třetí místo
Hypotéky
Equa
bank
kvalitního pojištění
část pojistného
–Možnost
snadnévedle
refinancování
jen potvrzuje
tuto sílícíinvestovat
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pružsi tak(a
rezervu
postproduktivní
je pak
již spíše
jakousi
třešinkou
nosti
k vyššínakonkurenci;
což jevěk
jenom
dobře).
Zřejmě
nám
hypona dortu,
a todozrávají
zejména díky
státní
daňové
podpořeo takových
produktů.
téky
správně
a spolu
s nimi
i zájemci
ně.

byly nahrazeny
za účty
bankje nabízejících
výhody online
bank,celkového
zejména
Období
ekonomické
recese
obvykle následované
obdobím
vysoko úročená
depozita
a nízké
poplatky
a tradiční
distribuční
kanál.
oddlužení
ekonomiky,
nicméně
tento
proces probíhá
v různých
sektorech
Tyto banky
a jejich
produkty
mění tradiční
roli
běžného z své
výnosové
odlišně.
Zatímco
se státy
více zadlužují,
podniky
a domácnosti
dluhy
„cash cow“snižují
na akviziční
nástroj klientů.
Otázkou
pro příští
zůstane
(dočasně)
či restrukturalizují.
Z tohoto
důvodu
neníroky
překvapivé,
dlouhodobá udržitelnost tohoto konceptu s ohledem na celkovou profiže podobně jako loni v kategorii Úvěry i letos zabodovaly produkty týkatabilitu této produktové linie, protože možnosti cross-sellu jsou s ohlející se konsolidace půjček domácností. V dlouhodobém horizontu se dá
dem na šířku produktového portfolia a velikost klientské báze relativně
očekávat konvergence českého ﬁnančního trhu k hodnotám penetrace
omezené a zároveň banky nebudou dosahovat výrazné nákladové výhoproduktů v Eurozóně, což bude přinášet i svá rizika. Důležitými faktory
dy oproti tradičním hráčům. Celkově lze hodnotit trh bankovních účtů
pro
těchto
rizikvíce
bude
principu
zodpovědného
úvěrojakosnížení
rozvinutý
a stále
se dodržování
zaměřující na
jednotlivé
klientské potřeby,
vání
stranycílovým
poskytovatele
i příjemce
úvěru ahodnoty.
taktéž úroveň ﬁnanční
čímžze
přináší
segmentům
více přidané
gramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí ceny energií lze
Michal Vytiska,
Manager
– Accenture
Management
Consulting
očekávat
i zvýšenou
poptávku
po půjčkách
na tzv. „zelené“
bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

3.
bank
– snadnés refinancování
3.Hypotéka
Rizikové Equa
životní
pojištění
dividendou Equa bank

Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nidoc.
Ing. František Pavelka, CSc., vedoucí katedry financí a ekonomiky,
koliv spoření,
a to vysoká
je jistě správný
Bankovní
institut
škola trend.
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR

Stavební spoření
1. WÜSTENROT Kamarád+ Wüstenrot - stavební spořitelna
Platební
karty

Úvěry
1.
RePůjčka Equa bank
Neživotní
pojištění

1. Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.

2. ZLATÝ účet Raiffeisen stavební spořitelna

2.
1.FlexiFIN
PovinnéŠkoFIN
ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.

3. Stavební spoření WÜSTENROT Wüstenrot – stavební spořitelna
2.
Chytrá karta Česká spořitelna, a.s.

3.
– Optimalizace
úvěrů UniCredit
Bank
2.Presto
AllianzPůjčka
cestovní
pojištění Allianz
pojišťovna,
a.s.

Komentovat
kategorii
spoření začíná
být do jisté
míry nuda,
3.
MoneyCard
Plusstavební
s věrnostním
programem
bene+
již třetí rok slaví úspěchy v této kategorii Wüstenrot stavební spořiGE její
Money
Bank,
a.s. Wüstenrot Kamarád+ zvítězil již potřetí po
telna,
vítězný
produkt

Konečně dobrá zpráva. Stříbrnou pozici obsadil spotřebitelský
3. Allianz
pojištění se
službou
úvěr.
Je tomajetkové
kvalitou produktu,
nebo
snad Home
začíná obleva
Assistance
Allianzčasech?
pojišťovna,
a.s.téměř obligátní hegemonie
v tuhých
tupě škrtacích
Do již
medailových pozic konsolidačních úvěrů se „vloudil“ úvěr prorůO úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
stový – FlexiFIN od společnosti ŠkoFIN. Vítězná RePůjčka, navíc
(i když
ta je v české
kotliněEqua
přece jen
důležitá),
ale i opravdu
další službydobře.
s tím spojené.
od
„mladého“
ústavu
bank,
vypadá
Nový
Mám
na
mysli
asistenční
služby,
nabízené
v
souvislosti
s
cestovním
ústav se snaží a je to znát. Ale produkt sám je pouze pomocpojišpři
těním, ale
i s pojištěním
a nemovitosti.
kdo nabídřešení
starých
úvěrů,domácnosti
nic rozvojového.
ČasUspěje
všakten,
ukáže,
zda
ne
nejpraktičtější
pomoc
v
nouzi.
U
cestovního
pojištění
rozhoduje
kromě
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Dalibor
Z. Jaroslav
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ﬁnančního
Měšec.cza správní, Vysoká
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Daňhel, CSc.,
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pojišťovnám
vyplácíprezident
bourajícímAFOG
klientům leccos prominout - nechat jim boIng.
Ivan Noveský,
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Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz
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KATEGORIE A – RETAIL

Platební karty
KATEGORIE
A - RETAIL

Neživotní
pojištění
Stavební spoření

1. Platební karta v mobilu (NFC)
Účty
GE Money Bank

1.
domácnosti
s unikátními GARANCEMI
1. Pojištění
WÜSTENROT
Kamarád+
Allianz
pojišťovna
Wüstenrot
- stavební spořitelna, a.s.

1.
Běžný účet
bez poplatků
2. Fio
Bezkontaktní
platební
nálepkaFio banka, a.s.
GE Money Bank

2. Spořicí účet ING Konto ING Bank N.V.
3. MasterCard Mobile
3.
eKonto
Raiﬀeisenbank, a.s.
Poštovní spořitelna
V kategorii Účty se v nabídce bank již tradičně na předních příčkách umísťují produkty kombinující velmi nízké poplatky, vysoký výnos a standardní
GE Money
Bank riskla
jít ještě
stále neprobádanou
pomopřístup
k provádění
transakcí.
Pohledem
na poslední dva cestou
ročníky azjistíme,
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motivovattržní
klienty
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novýchhráči
trendů.
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jedná o velmi
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Placeníuspět.
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se ne
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samozřejmostí.
copoziplaschopni
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všichni
schopni
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každý
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mobil
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mobilu
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V tomto
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očekávaný
nástup
novýchtak
hráčů
rychleji
ztrátupříčkách
karty asemůžete
podniknout
bezpeč
vstíte
příštím
roce. než
Na dalších
umísťujívčas
vysoce
úročené spořící
in-nostní opatření. A věřím, že za dveřmi je doba, kdy platební karty
strumenty. Zde se začínají prosazovat produkty s velmi širokou nabídkou
již fyzicky potřebovat nebudeme, platba mobilem je totiž pohodldoplňkových služeb mířené na vyšší klientské segmenty. Již tradičně se
ná. Je vidět, že minimálně u platebních karet se bance tato stratepříčkách umísťují vlajkové produkty tradičních hráčů bankovna
giespodních
vyplatila.
ního trhu. Je to však více díky jejich poplatkové politice než kvalitě produktů
Dalibor Z. Chvátal,
šéfredaktor
finančního
serveru
Měšec.cz
samotných.
Celkově lze
hodnotit trh
bankovních
účtů jako
rozvinutý a stále
více se zaměřující na jednotlivé klientské segmenty, čímž přináší cílovým
segmentům více přidané hodnoty.
Ing. Mgr. Michal Vytiska, Manager, Accenture Management Consulting
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a vykazuje klientovi
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že
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Ing.
Tomáš Síkora, MBA, výkonný ředitel, Česká asociace pojišťoven
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Životní pojištění
Elektronické bankovnictví

Penzijní spoření
Hypotéky

1. FLEXI životní pojištění (s InSpiral)

1. Allianz penzijní připojištění se Strážcem penze
1.Allianz
Převratná
penzijníhypotéka
společnost

1. eKonto
PojišťovnaRaiﬀeisenbank,
České spořitelny a.s.

2.
Banka
GE Money
Bank, a.s.
2. Internet
PERSPEKTIVA
Kooperativa
pojišťovna
3.
mBank
3. Internetové
FLEXI životníbankovnictví
pojištění – JUNIOR
Pojišťovna České spořitelny
mBank - BRE Bank SA
Kategorie Životní pojištění nepřinesla žádné překvapení. Naopak
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COFET, a.s.
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kovatelů a finančních poradců České republiky
Zlatá
2013
Zlatá koruna
koruna 2011

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2. Penzijní připojištění se zhodnocením 2,2 %
2.Penzijní
Hypotéka
Klasik
Oﬀset
Raiﬀeisenbank, a.s.
společnost
České
pojišťovny

3. Hypotéka FLEXI UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

3. Doplňkové penzijní spoření
Česká spořitelna
penzijní
společnost
Výsledky
hodnocení–Zlaté
koruny
2011 v oblasti hypoték zpochybňují
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reakce při splácení
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možnost
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dynamiky
nových
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nebylo připojištění
možno předem
počítat.
asevhodně
nabídku
penzijního
s dalšími
Prokazuje tosvých
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poptávka skupin.
po těchto Vítězům
úvěrech i hypotečních
úvěrech
produkty
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v naší kategorii
jako celku.blahopřeji
Přitom zájemci
hypoteční úvěry
již neberou
cokoliv
upřímně
a seozvědavostí
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příští ročník
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je pro produktové
ně nejlepší. Finanční
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v tomto
soutěže,
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Doc. Ing. František
Pavelka,
CSc., Bankovní institut vysoká škola

Ing. Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů ČR, předseda
představenstva a generální ředitel ČSOB penzijní společnosti, a.s.
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VÝSLEDKY

Podílové fondy
Úvěry

Životní pojištění

1. Konsolidace
Horizont Invest
Conseq
Management
1.
půjček
GEInvestment
Money Bank,
a.s.

1. FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s.

2. ČSOB
ČP INVEST
– Fond
korporátních
2.
Půjčka
na zelené
bydlenídluhopisů ČP INVEST
Československá obchodní banka, a.s.

2. PERSPEKTIVA 7 BN Kooperativa pojišťovna, a.s.

3.
Rychlá
půjčka že
Raiﬀeisenbank,
a.s. se letos dostaly hned dva
Není
překvapením,
na stupně vítězů

3. Rizikové životní pojištění s dividendou
UNIQA pojišťovna, a.s.

investiční
programyrecese
životního
cyklu.následované
Vítězem je Horizont
Invest od
Období
ekonomické
je obvykle
obdobím celkového
společnosti Conseq. Bronzovou příčku si odnáší Partner Invest od
oddlužení ekonomiky, nicméně tento proces probíhá v různých sektorech
ČP Investu. Oba dva programy jsou jistě kvalitní a k jejich oblibě jim
odlišně. Zatímco se státy více zadlužují, podniky a domácnosti své dluhy
paradoxně pomáhá i diskuze okolo důchodové reformy. Stříbrnou
(dočasně) snižují či restrukturalizují. Z tohoto důvodu není překvapivé,
příčku má zaslouženě Fond korporátních dluhopisů ČP Investu.
že podobně jako loni v kategorii Úvěry i letos zabodovaly produkty týkaTento fond patří dlouhodobě k nejvýkonnějším fondům na českém
jící
se fondů
konsolidace
domácností.
dlouhodobém
horizontu
se dá
trhu
a stojípůjček
si velmi
dobře ve Vsrovnání
s řadou
zahraničních
očekávat
konvergence
českéhozaměření.
ﬁnančníhoZa
trhu
k hodnotám
penetrace
fondů stejného
investičního
výbornými
výsledky
stojí
produktů
v Eurozóně,
což bude
přinášet
i svá rizika.
Důležitýmiportfolio
faktory
aktivní správa,
přísná
investiční
disciplína
a zkušený
pro
sníženíVítězům
těchto rizik
dodržování
principu zodpovědného úvěromanažer.
tétobude
kategorie
gratuluji.
vání ze strany poskytovatele i příjemce úvěru a taktéž úroveň ﬁnanční
Vladimír
Nejezchleba,
hlavní
analytik
ALLFIN
PRO Holding
místogramotnosti obyvatelstva v ČR. S ohledem na rostoucí
ceny a.s.,
energií
lze
předsedairady
Unie společností
finančního
a poradenství
očekávat
zvýšenou
poptávku po
půjčkách zprostředkování
na tzv. „zelené“ bydlení.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Výsledky Zlaté koruny 2011 v kategorii Životní pojištění potvrdily
již několik let trvající trend - opět zvítězily produkty poskytující především kvalitní pojistnou ochranu všech možných rizik, jaká si jen dovedeme v oblasti pojištění osob představit. A to vše v rámci jediné smlouvy
a samozřejmě s možností krytí jednotlivých rizik v době trvání smlouvy snadno měnit podle aktuální životní situace pojištěného. Pojišťovny,
které toto navíc dokážou nabídnout s nejlepším poměrem cena/pojistné
krytí, se pak pravidelně se svými produkty umísťují na čelných místech.
Možnost vedle kvalitního pojištění část pojistného investovat a vytvářet
si tak rezervu na postproduktivní věk je pak již spíše jakousi třešinkou
na dortu, a to zejména díky státní daňové podpoře takových produktů.
Ze životního pojištění se tedy již delší dobu stává především pojištění nikoliv spoření, a to je jistě správný trend.
Ing. Petr Šafránek, místopředseda představenstva AFIZ ČR

3. PARTNER Invest – program životního cyklu ČP INVEST

Obchodování s CP
1. Obchodník s cennými papíry Patria Direct
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Neživotní pojištění

1.
Platební karta AXA AXA Česká republika, s.r.o.
3. Obchodování s cennými papíry brokerjet České spořitelny

1. Povinné ručení NA100PRO Kooperativa pojišťovna, a.s.

2.
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Česká spořitelna,
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3.
MoneyCard
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programem bene+
Stále sofistikovanější a tím i náročnější klient požaduje širokou
GE Money
Bank, a.s.
nabídku
investičních
nástrojů, různé typy služeb a v oblasti online

2. Allianz cestovní pojištění Allianz pojišťovna, a.s.

obchodování i pestrou paletu funkcí elektronických platforem,

O úspěchu produktů a tedy i pojišťoven dnes už rozhoduje nejen cena
(i když ta je v české kotlině přece jen důležitá), ale i další služby s tím spojené.
Mám na mysli asistenční služby, nabízené v souvislosti s cestovním pojištěním, ale i s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Uspěje ten, kdo nabídne nejpraktičtější pomoc v nouzi. U cestovního pojištění rozhoduje kromě
velmi kvalitní asistence také výše limitu pojištění. Lidé konečně pochopili, že ceny za léčení v zahraničí jsou nesrovnatelné s těmi u nás. Trendem
u pojištění aut je spolehlivá a rychlá likvidace pojistné události. Tedy alespoň
do té doby, než do hry vstoupí hráč jménem malus. Většina pojišťoven o něm
často hovoří, ale skutek zatím vesele utíká. Praxe ukazuje, že se některým
pojišťovnám vyplácí bourajícím klientům leccos prominout - nechat jim bonus, který by jinde neměli, a mít tak jistotu, že nepřejdou ke konkurenci.
Ale je to košer?
Ing. Dagmar Šístková – Jelínková, šéfredaktorka serveru oPojištění.cz

Trend v oblasti platebních karet vydávaných na českém trhu je jednoznačkteré vyhovují právě jeho specifickým potřebám. Vzhledem k poný: zvláště v případě kreditních karet se vydavatelé odklánějí od vydávákračujícímu nepříznivému trendu v objemech obchodů s českými
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sice o závratné příspěvky, ale opět motivují k používání karty a nabízejí
Ing. Štěpán Pírko, předseda představenstva, Colosseum, a.s.
solidní beneﬁt. Na druhé straně mezi negativní prvky patří zvyšující se
úroková sazba, která u některých vydavatelů atakuje 30% hranici.
Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor ﬁnančního serveru Měšec.cz

3. Allianz majetkové pojištění se službou Home
Assistance Allianz pojišťovna, a.s.
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Ing. Vratislav Válek, CSc., Čestný předseda České leasingové a finanční
asociace

PŘEDSEDA FINANČNÍ AKADEMIE

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
předseda Mezinárodní obchodní komory ICC ČR,
profesor na Institutu ekonomických studií FSV UK,
člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Finanční akademie změnila metodiku hodnocení
s důrazem na bezpečnost a udržitelnost produktů
Letošní jedenáctý ročník představuje průlomový okamžik soutěže
Zlatá koruna. Loni jsme oslavili deset let soutěže a začali se zamýšlet
nad jejím dalším vývojem. Je sice pravda, že se někdy nemusí vyplatit
změnit něco, co funguje, nicméně jsme se rozhodli tuto výzvu podstoupit. Změnili jsme metodiku hodnocení produktů tak, aby plně
reflektovala současné trendy na finančních trzích.
Nová zjednodušená metodika hodnocení, která byla schválená
Finanční akademií, klade důraz i na dlouhodobou perspektivu
a parametry daného produktu. Jedná se o tři hlavní metodologické
změny. Za prvé, porotci známkovali produkty jako ve škole, tj. na
škále 1-5. Za druhé, produkty se hodnotily podle tří kritérií: cena
a výnos, kvalita, bezpečnost a udržitelnost. Za třetí, porotce si mohl
sám nastavit váhy, resp. důležitost jednotlivých kritérií, čímž se zvýšila flexibilita hodnocení. Uvedl bych jeden příklad. Pro některé porotce
mohou být spořící účty atraktivním produktem podle kritéria cena
a výnos. Nicméně se časem aktuální vysoký úrok může snížit, tudíž
z pohledu kritéria bezpečnosti a udržitelnosti již spořící účty tak atraktivní být nemusí. Porotce proto může dát důraz na to kritérium, které
považuje za důležité, čímž se rozšiřuje paleta a relevance jeho rozhodování.
Pokud budeme z hlediska hodnocení sledovat trendy projevující se na
trhu, pak jako hlavní můžeme zaznamenat dlouhodobý trend směřující k vyšší transparentnosti a jednoduchosti produktů. Projevil se
zejména nástupem nových bank, které se snaží ve své nabídce cíleně
eliminovat prvky, na něž jsou klienti u jiných bank citliví a širokým
využíváním online aplikací posouvají bankovnictví do nové dimenze.

Podobné kvalitativní změny vidíme u platebních karet, kdy nad bonusovými programy vítězí bezkontaktní a mobilní technologie.
Výraznými změnami prochází také oblast pojistných produktů, investičních instrumentů a tak by bylo možné pokračovat. S rozšiřováním
moderních aplikací rostou i požadavky na bezpečnost, která bude
spolu s důvěryhodností poskytovatele v budoucnu pro klienta základním kritériem.
V letošním roce jsme zaznamenali nebývalé množství inovací
a nových produktů. Ukazuje se, že krize byla k něčemu dobrá.
Probudila aktivitu, která se táhne celým finančním trhem a pronikla
do všech jeho segmentů. Bude ovšem záležet i na tom, jak tyto změny
zaregistruje klient, jak na ně bude reagovat, jakou jejich interpretaci
pro sebe bude vyžadovat a kdo mu ji poskytne.
Co říci závěrem? Pevně doufám, že nové změny ve Zlaté koruně se prokáží jako pozitivní. Dále věřím, že jsme další desetiletku načali úspěšně
a překročili tak pomyslný Rubikon. Produktů na českém finančním trhu
přibývá a s novými technologiemi bude také v budoucnosti přibývat.
Orientace klienta v této oblasti bude čím dál obtížnější a ten se bude
spoléhat na nezávislá hodnocení nejen na internetu a sociálních sítích.
Zlatá koruna mu při tomto rozhodování bude i nadále nápomocna a její
role by se mohla dále zvyšovat.
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Metodika hodnocení finančních produktů
v 11. ročníku soutěže Zlatá koruna 2013
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