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ÚVODNÍ SLOVO

letos je to již 19. rok, kdy vyhlašujeme ceny soutěže Zlatá koruna. A bohužel 
už druhý, kdy jsme v „covidovém” režimu. Stejně jako všichni se potýkáme 
s velkými omezeními způsobenými pandemií koronaviru.  
Už podruhé, jako vloni, jsme přišli o vrcholnou událost každého ročníku 
naší soutěže. Opět jsme nemohli uspořádat tradiční Galavečer Zlaté ko-
runy, na němž slavnostně vyhlašujeme vítězné finanční produkty ve všech 
našich 24 kategoriích. I letos jsme museli toto vyhlášení výsledků Zlaté ko-
runy zveřejnit pouze ve virtuálním prostoru na internetu, formou videa.  
Covid 19 nám neumožnil uspořádat nejen tuto tradiční společenskou akci, 
ale už druhým rokem rovněž blokuje i významná Fóra Zlaté koruny. Hodně 
nám komplikuje práci a omezuje naše životy. A co víc, bohužel si už i ve 
Zlaté koruně vybral daň nejvyšší - zemřel náš dlouholetý spolupracovník  
a předseda Finanční akademie Zlaté koruny profesor Michal Mejstřík. Je 
to bolestivá ztráta nejen pro nás. Jako pedagog mladé generace ekonomů  
a finančníků a jeden z našich nejvýznamnějších ekonomů bude chybět celé 
naší společnosti. 
Ve Zlaté koruně už druhým rokem úspěšně pokračuje projekt Peníze  
v roušce www.penizevrousce.cz, který jsme loni otevřeli doslova pár týdnů 
po vypuknutí pandemie. Tento diskusní webový portál, kde se každý může 
zdarma ptát na cokoli z oblasti osobních či podnikatelských financí, už po-
mohl mnoha desítkám tisíc lidí. Za více než rok je na něm už téměř 1 500 
dotazů a odpovědí. Jeho velkou předností je rychlost - je veden formou web-
chatu - a na dotazy zde odpovídají odborníci z řad členů Finanční akade-
mie Zlaté koruny, kterých je dnes již téměř čtyři sta. Za jejich fundované 
dotazy jim patří stejně velké díky, jako za jejich nezištné odborné hodnocení 
produktů v soutěži. Poděkování patří také, stejně jako vloni, sekci komu-
nikace Ministerstva financí, která odpovídá na dotazy k výkladu legisla-
tivních opatření na podporu zmírnění dopadů koronakrize. Peníze v roušce 
tak pomáhají lidem cennými radami a informacemi zvládat tuto nepře-
hlednou, turbulentní dobu a zároveň i zvyšují obecnou finanční gramot-
nost. 
Jako téměř vše zlé, každá krize si na druhou stranu vynutí i pozitivní po-
krok. Už loňský rok přinesl světu financí, bank a pojišťoven obrovské změny, 
a letos se ještě akcelerovaly. Banky jsou během krátké doby nuceny k ino-

vacím, které by dříve trvaly třeba celé roky. Roste zejména poptávka po di-
gitálních on-line řešeních a s tím spojeným spolehlivým zabezpečením. 
Zvláště digitální bankovní služby už dosáhly takové úrovně, že se dá říct, 
že bankovnictví se stěhuje z kamenných budov na obrazovky počítačů  
a displeje tabletů a mobilů. Již opravdu nestačí poskytovat základní ban-
kovní služby. Klienti už nejen chtějí, ale potřebují víc – třeba mít různé 
funkce, ať už bankovního, či nebankovního charakteru pohromadě, na jed-
nom místě, v jedné aplikaci.   
Jsem proto rád, že i letos naše kategorie produktů FinTechu pomáhá uži-
vatelům se lépe v inovacích, digitálních produktech a projektech orientovat. 
Tyto pokročilé technologie jsou mezi lidmi stále populárnější a stávají se 
nezbytností. 
Každým rokem se stovky finančních produktů mění a nové přibývají.  
Vyznat se v nich je čím dál tím složitější a jejich pochopení, a navíc ještě  
i porovnání, náročnější. A to i pro odborníky. Pro nejširší veřejnost je to 
ještě mnohem těžší.  
Rád bych poblahopřál všem letos oceněných společnostem, ale zároveň bych 
chtěl připomenout Coubertinovo „Není důležité zvítězit …” a poděkovat 
tedy všem, kdo se soutěže účastní. Ve Zlaté koruně jde totiž o víc než jen 
stupně vítězů. 
Posláním Zlaté koruny je lidem pomáhat s jejich orientací a výběrem  
finančních produktů a služeb, být jejich spolehlivým, nezávislým rádcem  
ve světě financí. A tak tomu bude i nadále. Těším se, že u toho budeme  
i s Vámi. A že ten příští, jubilejní dvacátý ročník Zlaté koruny, už oslavíme 
společným setkáním na Galavečeru, a nejen ve virtuálním internetovém  
a mediálním prostoru. 
Přeji pevné zdraví – i to finanční ☺ 

Dr. Pavel Doležal 
zakladatel a ředitel Zlaté koruny 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové,
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MINISTRYNĚ FINANCÍ ČR

Loni jsem na tomto místě uvedla svůj příspěvek zmínkou o tom, jaký vý-
znam má finanční gramotnost a finanční vzdělávání v době, kdy naši zemi 
i celý svět sužuje epidemická krize. Nenapadlo mě, že při příležitosti dalšího 
ročníku se budu muset k této myšlence vrátit. 
 
Orientace v problematice peněz a rodinných financích se právě v době, jako 
je tato, stává ještě důležitější občanskou dovedností. Schopnost uvážlivě  
zacházet s tím, co vyděláme, předvídat budoucí finanční rizika, správně  
se rozhodovat při sjednávání finančních služeb - to vše nám umožní projít 
těžkými časy, jako je tento, s menšími šrámy. A ve veselejších dobách se mít 
naopak o to lépe. 
 
Za těch více než deset let, co se i díky Ministerstvu financí povedlo prosadit, 
aby se finanční vzdělávání stalo povinnou součástí vyučování na středních 
školách, a od roku 2013 i na školách základních, jsme ušli docela velký kus 
cesty. A samozřejmě hodně další práce je ještě před námi. Jak u dětí a mlá-
deže, tak u dospělých, zejména u sociálně slabších a jinak zranitelných sku-
pin občanů. 
 
S potřebnou mírou opatrnosti a pokory si přesto můžeme už nyní dovolit 
říct, že příznivé výsledky dlouhodobého a systematického finančního vzdě-
lávání se postupně dostavují. Potvrzují to čísla z průzkumů, které za tímto 
účelem každých 5 let provádíme a jejichž výsledky jsme Vám již loni před-
stavili. Vyplývá z nich, že průměrná úroveň finanční gramotnosti občana 
České republiky se v průběhu času mírně zvyšuje a je na průměru ostatních 
vyspělých zemí. 
 
Stáváme se postupně aktivnější v přístupu k vlastním financím a lépe s nimi 
v našich domácnostech hospodaříme, více také využíváme digitální způsob 
správy rodinných financí. Máme lepší povědomí o svých právech, sjedná-
váme-li si finanční služby. To, co musíme naopak stále dohánět, jsou mezery 
v základních početních dovednostech a znalostech důležitých pojmů v oblasti 
úvěrů a půjček. 
 

V poslední době jsem měla řadu příležitostí potkat se, byť povětšinou online, 
v rámci své funkce s žáky a studenty a diskutovat s nimi mimo jiné právě  
o otázkách osobních financí, rodinného rozpočtu a finančních produktech. 
Můj osobní dojem je ten, že dnešní mladá generace má oproti předchozím 
mnohem větší náskok, ať už jde o gramotnost finanční nebo digitální.  
Finanční instituce a poskytovatelé finančních služeb tak do budoucna musí 
očekávat mnohem připravenější a aktivnější zákazníky, což považuji za jed-
noznačně dobrou zprávu. 
 
Soutěž Zlaté koruny má u nás již nepřehlédnutelnou tradici a dlouhodobě 
dobré jméno. Jsem proto moc ráda, že i letos pro ni její organizátoři našli 
své místo na slunci. Těm z nás, kteří ke svým osobním financím chtějí při-
stupovat aktivně, uvážlivě a odpovědně, totiž stupně vítězů soutěže vždy 
nabízí cennou směrovku ke kvalitě, užitkům a bezpečí, kterou jako spotře-
bitelé i firmy na finančním trhu potřebujeme. 
 
Ministerstvo financí bude i nadále sledovat a reagovat na nejnovější trendy 
v oblasti finančního vzdělávání. Závěrem bych ráda dodala, že podporuji 
každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti  
a popularizaci tohoto tématu. Patří sem i Zlatá koruna, která umožňuje 
jednotlivé produkty navzájem porovnávat a pomáhá tak lidem vyznat  
se v často spletitém světě finančního trhu.

JUDr. Alena Schillerová, PhD.  
ministryně financí ČR 
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GUVERNÉR ČNB

Rok 2020 přinesl kvůli pandemii koronaviru výzvy nevídaného rozsahu. 
Finanční služby v České republice naštěstí nebyly karanténními opatře-
ními zásadním způsobem postiženy. Vděčíme za to přizpůsobivosti jejich 
poskytovatelů, robustním rezervám a rychlé reakci státu a jeho klíčových 
institucí.   

Náš finanční sektor vstoupil do koronakrize jako dobře kapitálově vy-
bavený a vysoce odolný vůči šokům. Jeho rezervy spolu s vysokou likvi-
ditou mu umožnily bez problémů přestát dosavadní dopady pandemie. 
Aniž by musely řešit existenční nejistoty, finanční instituce se soustředily 
na přizpůsobení nově vzniklým podmínkám. 

To však nebylo možné bez včasné podpory státu. ČNB krátce po vypuk-
nutí krize povolila bankám částečně rozpustit dříve vytvořené proticy-
klické kapitálové rezervy, razantně snížila úrokové sazby a nabídla 
finančním institucím likviditu pro případ potřeby. Toto vše šlo ruku  
v ruce se státními podpůrnými programy a zárukami pro podnikatele  
i občany zasažené protipandemickými opatřeními. 

Patrně nejvýznamnějším opatřením bylo zákonné úvěrové moratorium, 
které umožnilo klientům, jimž hrozilo, že se dostanou do prodlení se 
splácením úvěrů, odložit si splátky až o půl roku. Během moratoria 
schválili poskytovatelé spotřebitelských úvěrů více než 400 tisíc takových 
žádostí. Vedle toho finanční instituce poskytly klientům i další úlevy 
mimo rámec zákonného moratoria. 

Kromě toho, že koronakrize vyvolala v život různé druhy státní pomoci, 
urychlila technologické změny a dokonce odstartovala i některé trendy 
nové. Celá řada činností byla zdigitalizována v důsledku omezení pro-

vozu klientských přepážek a přechodu do režimu vzdálené komunikace 
s klienty. Každá mince však má dvě strany – inovace mohou omezit pří-
stup k finančním službám těm, kteří nemohou nebo nechtějí digitální 
technologie využívat. 

S postupující digitalizací byla v průběhu roku 2020 uvedena do praxe 
nová pravidla tzv. silného ověření plateb pomocí dvou nezávislých bez-
pečnostních prvků, což významně snižuje riziko možného podvodného 
zneužití platebních karet. V unijní legislativě byla zavedena povinnost 
předem zobrazovat transakční poplatky a poplatky za konverzi měn při 
výběrech z bankomatu a při standardních elektronických transakcích.  

Vážení čtenáři, i když by se rok 2020 kvůli ochromení ekonomiky pan-
demií mohl zdát ve zpětném pohledu jako ztracený, přinesl i užitečné 
novinky a nastartoval trvalé pozitivní změny. Jsem rád, že ČNB k těmto 
změnám přispěla, ať už protikrizovými opatřeními, dohledovou činností 
nebo aktivní účastí při přípravě nové legislativy. Oceňuji také pružnost, 
s jakou se finanční sektor dokázal s krizovou situací vypořádat, a jak 
vstřícně zareagoval na potřeby svých klientů.

Ing. Jiří Rusnok 
guvernér České národní banky 

 
Co nového přinesl finanční trh spotřebitelům v posledním roce?
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GALAVEČER

Sedmnáctý ročník soutěže Zlatá koruna (2019)

První ročník soutěže Zlatá koruna (2003)
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GALAVEČER

Daniela Pešková, členka představenstva, Česká spořitelna (2018)

Barbora Černošková a Václav Moravec jako moderátoři se zakladatelem a ředitelem Zlaté koruny Pavlem Doležalem (2015)

Martin Diviš, generální ředitel, Kooperativa (2018)
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Deník BLESK, nejprodávanější a nejčtenější celostátní deník v ČR, nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální 
zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa, doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem. Pravidelně se věnuje nejžáda-
nějším rubrikám, jako je cestování, zdraví, vše pro ženy, auto-moto, vzdělávání nebo bydlení, články jsou plné rad a doporučení. So-
botní příloha je souhrnem nejzajímavějších událostí týdne ve společnosti. 
V pátek vychází se suplementem BLESK magazín. Deník 
BLESK vychází v regionálních mutacích Praha, Praha a střední 
Čechy, jižní Čechy, východní Čechy, severní Čechy, západní 
Čechy, Brno a okolí, jižní Morava a severní Morava. V ne-
děli vychází jeho magazínový sourozenec Nedělní BLESK. 
 
BLESK, Síla na Vaší straně. 
 
www.blesk.cz 

Deník E15, vycházející každý všední den, patří již od roku 2007 mezi nej-
respektovanější zpravodajská média v České republice. Společně s webem 
E15.cz  a E15PREMIUM.cz je komplexním a aktuálním zdrojem zpráv z domácí 
a světové ekonomiky, politiky, byznysu a financí. 
 
E15 vychází také v magazínové podobě a to pod názvem E15 Magazín. Tento 
dvouměsíčník je hloubkovou sondou vždy do jednoho aktuálního byznysového 
segmentu a utváří tak platformu pro odborné diskuze o klíčových tématech. 
 
Pro objednání tištěné a elektronické podoby E15 navštivte www.ikiosek.cz/e15.  
 
www.e15.cz 



7

Zlatá koruna 2021

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Deník moderním způsobem využívá rozsáhlou síť 70 lokálních redakcí a nabízí unikátní zpravodajství nejen ze světa a ČR, 
ale doslova každého okresu a důležité informace i z těch nejmenších obcí. Zprávy, které nenajdete ani v televizi, ani na internetu, 
lokální a regionální události, kulturní, sportovní a společenské akce, reportáže z místních škol, spolků, nabídky lokálních firem – vše, 
co potřebujete vědět o místě, kde žijete. 
 
K tomu zdarma pravidelné přílohy Bydlení, Ženy, Zdraví, Hobby, Víkend a každý pátek TV magazín. A ve všech okresech i týdeník 
shrnující vše podstatné. 
 
To vše jen v Deníku. Protože některé věci jsou vidět jenom zblízka. 
 
Čtěte váš Deník! 
 
www.denik.cz
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Finanční portál Kurzy.cz je nejnavštěvovanějším specializovaným finančním portálem na českém internetu s více než 2 milióny 
reálných uživatelů za měsíc. Naleznete zde obsáhle zpracovaný český a zahraniční kapitálový trh, forex, komodity, informace o měnách, 
makro informace, datové analýzy a online zpravodajství. Dále tu rychle a snadno zjistíte praktické informace z oblasti osobních 
financí, např. kde a jak směnit valuty, zřídit stavební spoření, hypotéku či si zajistit povinné ručení, informace o bankách, jejích 
pobočkách a bankomatech, možnosti změn dodavatelů energií a mobilních operátorů. Na našem portálu jsou k dispozici také 
informace pro podnikatele a živnostníky týkající se daní, zákonů, nemovitostí, obchodního rejstříku nebo ochrany duševního 
vlastnictví.  
 
www.kurzy.cz

Časopis Czech & Slovak Leaders se zaměřuje na rozhovory, firmy, akce na vysoké úrovni, dění v EU, lifestyle, kulturu a luxusní pro-
dukty již od roku 2001. Naši čtenáři jsou lidé především z vyšší společnosti, vládní činitelé a vedoucí pracovníci v oblasti obchodu, 
zdraví a vzdělávání. Cílená distribuce magazínu je přibližně 15 000 výtisků včetně speciálního doručování nejvyšším představitelům 
EU v Bruselu. Czech & Slovak Leaders je také dostupný na webu www.czechleaders.com, jehož návštěvnost je téměř 80 000 čtenářů 
měsíčně, týdenní newsletter pak dostává 60 000 lidí. 
 
www.czechleaders.com 

Internetový magazín Peníze.cz poskytuje čtenářům informace z oblasti osobních a rodinných financí maximálně srozumitelnou 
formou. Každý den přinášíme aktuální články a komentáře předních českých odborníků. Magazín doplňují profily finančních produktů, 
kalkulačky, interaktivní grafiky a mnoho dalšího. Šéfredaktorem webu je Petr Kučera.  
 
www.penize.cz 

Každý den v roce, čtyřiadvacet hodin denně, na území celé České republiky. To je současná Česká televize, která nabízí dva plno-
formátové programy ČT1 a ČT2, pět tematických stanic ČT3, ČT24, ČT sport, ČT art a ČT :D a divákům přístup k informacím, 
kultuře, vzdělání i zábavě. Historie České, potažmo Československé televize se začala psát přesně před osmašedesáti lety. Dnes ČT 
stojí na vrcholu trendů v evropském veřejnoprávním vysílání – poskytuje nejspolehlivější domácí a zahraniční zpravodajství a nej-
rozsáhlejší pokrytí sportovních akcí. Pořad Události vnímají dvě třetiny obyvatel jako nejdůvěryhodnější hlavní večerní zpravodaj-
skou relaci v zemi a stanice ČT24 se loni již po osmé v řadě stala nejsledovanějším zpravodajským programem v Evropě. Česká 
televize, jež je od roku 1993 členem Evropské vysílací unie (EBU), zároveň představuje největšího koproducenta tuzemských filmů 
a podporuje celou řadu charitativních a neziskových aktivit.  
 
www.ceskatelevize.cz
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Společnost EPRAVO.CZ vydává internetový deník, který obsahuje unikátní odborné články, přehlednou Sbírku zákonů, soudní roz-
hodnutí a řadu rozhovorů s předními představiteli českého práva. EPRAVO.CZ krom jiných titulů vydává tištěný čtvrtletník 
EPRAVO.CZ Magazine a spolupracuje na řadě významných mediálních a vzdělávacích projektů. EPRAVO.CZ se zaměřuje na oblast 
online právního vzdělávání. EPRAVO.CZ je Váš partner na cestě právem.  
 
www.epravo.cz

Finmag je společenský dvouměsíčník s přesahem do světa peněz. Rozhovory, reportáže, analýzy, byznysplány, recenze. O penězích 
píšeme jinak než ostatní. Nechceme je glorifikovat ani brát za hlavní měřítko úspěchu. Píšeme o lidech, kteří je – díky svému talentu 
a píli – mají nebo dost možná brzy mít budou, ale i o těch, kterým z jakéhokoli důvodu chybí. 
 
www.finmag.cz 

FLEET firemní automobily je specializovaný odborný magazín typu B2B pro oblast správy a řízení vozových parků. Za patnáct let 
svého působení na českém trhu se stal FLEET uznávaným a vyhledávaným zdrojem informací českých fleet manažerů i ostatních 
řídících pracovníků tuzemských firem, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají pořizováním a správou firemních automobilů. 
Na stránkách časopisu FLEET se profilují přední odborníci na fleet management i jeho dílčí součásti, jakými jsou operativní leasing, 
financování, pojištění, telematika, fuel management a podobně. Časopis FLEET je klíčovou součástí komplexní komunikační platformy 
pro oblast fleet managementu, kterou dále tvoří internetové portály iFLEET.cz, FleetAwards.cz, Firemniautoroku.cz a testujauto.cz, 
dále eventové aktivity Tour de Fleet a ankety Fleet Awards a Firemní auto roku.  
 
www.ifleet.cz 

Měsíčník Bankovnictví je určen zejména pro vyšší a vrcholový management odpovědný za řízení a tržní úspěch finančních společ-
ností, pro pracovníky podílející se v těchto firmách na tvorbě produktů, jejich marketingu, podpoře prodeje, organizaci a řízení. 
Časopis přináší informace o situaci na kapitálových a finančních trzích, o trendech a vývoji v retailovém a investičním bankovním 
sektoru, o nových produktech a informačních technologiích využívaných v bankovnictví. Redakce časopisu každoročně připravuje 
reprezentativní přehled výsledků finančního a kapitálového trhu České a Slovenské republiky Top finance – kompletní výsledky 
finančního sektoru za uplynulé období včetně meziročního srovnání, komentářů, přehledných tabulek a grafů. 
 
www.bankovnictvionline.cz 
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Vinařský dům Dobrá nálada vznikl 1. dubna 2011 spojením skupiny sommeliérů a obchodníků s víny, kteří měli společnou vizi vybudovat společ-
nost, která bude lidem přinášet pohodu, klid a dobrou náladu.  Snažíme se do Vašich obydlí přinášet vína, za kterými stojí práce malých rodinných 
vinařství, kde se dovednosti dědí z otce na syna a vína nesou osobitý charakter půdy.  Snažíme se na Vaše stoly přinášet edice vín, které jsou vyráběny 
přímo pro naši společnost. Každý měsíc se snažíme nalézt něco opravdu výjimečného, co Vám přinese dobrou náladu. Naši sommeliéři neprodávají 
však jenom vína. Vína společnosti Dobrá nálada, a.s. můžete ochutnat, poslechnout si jejich příběh a sami se rozhodnout, zda je to to pravé… 
Snažíme se o to, abyste doma měli zásobu jedinečných vín a příběhů, aby bylo pouze na Vás vybrat si výjimečný okamžik, neobyčejné místo, nejbližší 
přátele a Vaše víno. Pojďme spolu hledat pravdu v číši vína. Dobrá vína a dobrou náladu do Vašeho domu již 10 let. Tým Dobré nálady a.s.  
www.dobranalada.cz 

TOP HOTEL Praha je ideálním místem pro konání kongresů, konferencí a společenských akcí. Celkem nabízí až 5000 kon-
ferenčních míst v 5 sálech a 16 salóncích s variabilním uspořádáním. Ubytování je možné ve více než 500 pokojích různých 
typů včetně Business apartmá a Prezidentského apartmá s vlastním jednacím salónkem. Pro relaxaci hostů slouží wellness 
centrum s bazénem, tenisové kurty nebo jedinečné prostory Japonské zahrady s jezírky, vodními fontánami a vzácnými dře-

vinami. Rozlehlá zahrada je rovněž vhodná pro pořádání zahradních slavností a venkovních party s grilováním, které se stávají pro účastníky 
nezapomenutelným zážitkem. A to i díky vyhlášené hotelové kuchyni, která byla již mnohokrát oceněna na soutěžích doma i v zahraničí. 
Vychutnat si ji můžete v některé ze čtyř hotelových restaurací, nebo si lze objednat cateringové služby na akci i mimo hotel. U hotelu je k 
dispozici prostorné parkoviště až pro 800 aut. Díky široké nabídce a profesionální úrovni služeb jsou prostory TOP HOTELU Praha skvělou 
volbou jak pro obchodní jednání, při kterém budete mít zaručeno soukromí, tak pro velké akce s mezinárodní účastí.  
www.tophotel.cz

Skupina ČEZ patří mezi největší ekonomické subjekty v České republice i ve střední Evropě a dává práci téměř 33 tisícům 
zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu 
téměř 70 %. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla. Významnými činnostmi 
jsou dále těžba, obchod a prodej zemního plynu, obchodování s komoditami a zejména poskytování komplexních energetic-

kých služeb, což je společně s elektromobilitou nejvíce rostoucí oblastí podnikání. ČEZ v současnosti provozuje největší tuzemskou síť veřejných 
dobíjecích stanic pro elektromobily s více než 300 stojany. Souběžně v oblasti elektromobility nabízí širokou paletu souvisejících služeb a pro-
duktů pro domácnosti, živnostníky, velké firmy, municipality a kraje.   
www.cez.cz  

Adams Barbershop je synonymem pro dokonalou péči. Mezi naše služby patří klasický střih, střih strojkem, tradiční holení metodou 
HOT TOWEL, úprava vousů, parafínový zábal na ruce, pleťové ošetření, tradiční trhání chloupků z nosu včelím voskem. Adams 
Barbershop není jen holičství, je to místo, kam si pánové přijdou odpočinout. Klient se u nás může zdržet, vychutnat si kvalitní whiskey 

nebo rum a na chvíli se odprostit od běhu všedního dne. Náš salon naleznete na dvou pobočkách - BB centrum v ulici Želetavská 1 na Praze 4 a Veletržní 
31 na Praze 7.  
www.adams-barbershop.cz 

Golf Hostivař je moderní golfový areál ve východní části Prahy. Nabízí kompletní golfovou průpravu od úplných začátků, přes získání 
zkoušky golfové způsobilosti a nabytí herních dovedností na hřišti golfové akademie až po možnost hry na 18jamkovém hřišti. Golf Hos-
tivař patří ke špičkovým tréninkovým areálům, má rozsáhlé osvětlené tréninkové plochy, vyhřívané venkovní odpaliště a krytou golfovou 
halu pro zimní trénování.  A také Golfovou akademii Hostivař, propracovaný systém výuky golfu pro každého, komu jsou více než čtyři 
roky. Hostivařský golfový klub je počtem svých členů dlouhodobě na špičce mezi všemi kluby v ČR. Celý areál doplňují umělecká díla, 

která zastřešuje Galerie Golf Hostivař. Golf Hostivař je jedinečným místem, kam rádi zamíříte s rodinou za odpočinkem, stejně tak i s obchodním 
partnerem na hřiště, oběd nebo firemní akci.  
www.golfhostivar.cz 
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Společnost Attendu se zabývá vývojem chytrých online řešení, která usnadňují organizaci a správu soukromých akcí. Hlavními produkty jsou 
webová a mobilní aplikace Attendu, které společně tvoří jednotnou platformu. Webová aplikace se stará o správu seznamu hostů, rozesílání 
pozvánek a QR vstupenek. Mobilní aplikace slouží k efektivnímu odbavování hostů na místě akce. Společnost Attendu mimo online řešení 
také poskytuje individuální služby, do kterých spadá například branding pozvánek, tvorba registračních microsite nebo inovativní tisk 
konferenčních visaček na místě akce.  
www.attendu.cz 

JK Jitka Kudláčková je česká rodinná zlatnická firma, která letos slaví 30 let na trhu. JK tvoří šperky pro hluboké vztahy. Zaměřuje se na 
prodej a výrobu vlastních kolekcí šperků. Také zastupuje významné značky hodinek – Tag Heuer, Maurice Lacroix, Edox, Certina. JK ctí 
klasické zlatnické řemeslo, má vlastní zlatnickou dílnu jako součást zázemí společnosti, zaměřuje se na originální design a špičkovou kvalitu 
zpracování. Ruku v ruce jde tradiční řemeslo a moderní technologie. Používá výhradně ušlechtilé materiály - zlato, platina, stříbro - a kvalitní 
přírodní kameny a perly. Mezi služby JK patří zakázková výroba i individuální poradenství v oblasti nošení šperků a investic do drahých 
kovů a kamenů.   
www.jk.cz 

Rodinné krejčovství a módní poradenství.  
V TESSUTO věříme, že jakmile jednou zkusíte, jaké to je, když s Vámi někdo konzultuje Váš šatník od představy až po ladění posledních de-
tailů, už nikdy se nespokojíte s tím, jak jste oděvy nakupovali doposud. Šijeme na míru pro dámy, pány i firmy a to metodou made to measure 
i bespoke. 
Kromě péče o Váš oděv se se stejným nadšením postaráme i o Váš domov či kancelář stylovým bytovým textilem či čalounickým servisem. 
S námi vytvoříte jedinečnou esenci domova.   
www.tessuto.cz 

TAILORING  PRIDE  SINCE  1989
TESSUTO

Česká mincovna je spolehlivým partnerem České národní banky již od svého založení v roce 1993. Za tu dobu vyrazila více než 3,5 miliardy 
mincí. Vyrábí veškeré kovové oběživo, které Čechům cinká v kapsách, a také všechny zlaté a stříbrné pamětní mince České republiky. Vedle 
výroby pro potřebu státu Česká mincovna každoročně připravuje vlastní emisní plán, který obsahuje desítky titulů. Snoubí se v nich atraktivní 
témata, špičkové umělecké a řemeslné zpracování, přísně omezený emisní náklad a přednosti drahých kovů. Takzvané korporátní ražby pak 
Česká mincovna vyrábí na zakázku pro klienty z řad obchodních společností, sportovních klubů, vzdělávacích institucí či organizačních složek 
státu, ale také soukromých osob. Svou vlastní pamětní minci či medaili si můžete nechat vyrazit i vy…  
www.ceskamincovna.cz 

V rámci studia na VŠEM volí každý student Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / Ph.D. z více než 50 odborných zaměření (např. Personální marketing, 
Krizový management, Reklama a PR, Právo, Psychologie a sociologie, Udržitelné podnikání) s možností individuálního sestavení studia na 
míru potřebám každého uchazeče. Studenti VŠEM se sami rozhodují, zda budou chtít studovat ráno, večer, ve všední dny (prezenčně), o víkendu 
(kombinovaně I), třikrát za rok (kombinovaně II), nebo kdykoli a odkudkoli on-line (distančně). Kromě české akreditace MŠMT jsou programy 
akreditovány u mezinárodních organizací ACBSP a ATHEA. Díky mezinárodní akreditaci získají absolventi VŠEM dva diplomy najednou, 
a to jak český, tak mezinárodní. Absolventi bakalářského i navazujícího studia na VŠEM navíc získají titul MBA, protože Bc. + Ing. = MBA!  
www.vsem.cz
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Pomáháme podnikatelům podnikat jednodušeji. Efektivně hájíme zájmy těch, kteří si nemohou dovolit lobbying a pomáháme těm, kteří 
si nemohou dovolit konzultanta. Umíme oborově zastupovat a konzultovat. Na všechny dotazy reagujeme do 48 hodin – odpověď nebo 
propojení na relevantní odborníky. Organizujeme zajímavé akce a účastníme se všech významných aktivit. Jsme network schopných 
lidí, kteří jsou zapojeni do projektů - víme víc, než zbytek trhu. Máme vlastní soutěže a jsme v porotách dalších. Sdílíme atraktivní in-
formace na facebooku, LinkedIn a twitteru. Komentujeme hlavní podnikatelská témata v médiích.   
 
www.amsp.cz

Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR), z.s.p.o., je institucí zajišťující vzdělávání a certifikaci profesionálů na finančním 
trhu v ČR a na Slovensku a to již více než deset let. EFPA ČR je součástí evropské sítě EFPA EUROPE, respektované evropské organizace 
udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování. Sdružuje špičkové EFA/EFP poradce na trhu, zajišťuje jejich další vzdě-
lávání a rozvoj a udržuje etický kodex. EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro všechny 
dostupné sektory v distribuci – penzijní zkoušky, investice, spotřebitelské úvěry i pojištění. EFPA v lednu 2021 otevřela největší online 
katalog vzdělávání na finančním a realitním trhu – www.efpa.cz/Marketplace a nabízí vlastní softwarové řešení pro manažerské řízení 
vzdělávání. Služby EFPA využívá více než 150 finančních institucí a firem společně s více než 55 000 uživateli vzdělávacího a certifikačního 
portálu. 
 
www.efpa.cz

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v roce 2018 spojením Unie finančních zprostřed-
kovatelů a poradců (USF) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ). Touto integrací vznikla 
jednotná a silná asociace, která dnes sdružuje 28 členských společností na finančně-poradenském trhu ČR, včetně největších hráčů na 
trhu a stále se rozrůstá. Mezi členy ČASF patří také společnosti působící na poli finančního vzdělávání, což vytváří univerzální celek, 
který pokrývá většinu trhu v ČR. Cílem asociace je podílet se na legislativě v oblasti finančních trhů, zvyšování prestiže a v neposlední 
řadě i zlepšování mediálního obrazu finančního poradenství. K hlavním hodnotám ČASF patří informační otevřenost, vzdělávání spo-
lupracovníků, odpovědnost za jejich činnost a vysoké etické principy poskytování služeb. Členské společnosti si kladou za cíl vytvářet 
maximálně profesionální finančně-poradenské služby, které dnešní doba vyžaduje, a hlavně tím dosahovat spokojenost klientů. 
 
www.casfpz.cz
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Asociace pro kapitálový trh České republiky patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace 
sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak obchodníky s cennými papíry 
a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení 
transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Asociace usiluje zejména o rozvoj kapitálového 
trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost 
v oblasti kapitálového trhu.  
 
www.akatcr.cz

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena r. 1994. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování 
profesionální prestiže povolání pojišťovacího makléře. AČPM se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdě-
lávání makléřů a o propagaci jejich činnosti. AČPM je zakladatelkou a organizátorkou prestižní odborné ankety pojišťovacích 
makléřů Pojišťovna roku. AČPM sdružuje 74 makléřských firem, které podle kvalifikovaných odhadů realizují téměř tři čtvrtiny 
všech makléřských obchodů v ČR. Svými aktivitami ve prospěch celé profese je AČPM obecně respektována jako oprávněný 
mluvčí pojišťovacích makléřů v České republice. 
 
www.acpm.cz

Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR (na základě zákona č. 301/1992 Sb.). Hlavním 
posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy, tzn. vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat 
opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Sdružuje více než 16 000 členů (právnických 
i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních komorách a ve 124 oborových asociacích. Hospodářská komora ČR je zároveň 
povinným připomínkovým místem pro podnikatelskou legislativu. Prezidentem Hospodářské komory ČR je ekonom Vladimír Dlouhý. 
 
www.komora.cz
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Asociace penzijních společností ČR byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, tehdy jako Asociace penzijních fondů 
ČR. Je dobrovolným spolkem právnických osob, penzijních společností, které v České republice provozují doplňkové penzijní spoření 
a penzijní připojištění se státním příspěvkem a za tím účelem obhospodařují jednotlivé účastnické a transformované fondy. Asociace 
zejména reprezentuje, koordinuje a prosazuje společné zájmy svých členů. V Asociaci působí také přidružení členové, kteří jsou spo-
lečnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového poradenství. 
 
www.apfcr.cz 

Asociace hypotečních makléřů, o.s., je profesním sdružením právnických osob, které působí na českém hypotečním trhu. Posláním Asociace 
je standardizace služeb hypotečních makléřů, zvyšování profesionální úrovně členů, zvláštní důraz je pak kladen na etické rozměry vyko-
návané profese a na posilování prestiže hypotečních makléřů. Dalším cílem Asociace je aktivní účast na regulačním procesu českého 
hypotečního trhu. V roce 2013 Asociace hypotečních makléřů zavedla značku kvality FÉR hypotéka, kterou je aktuálně označeno několik 
stovek kanceláří po celé ČR. 
 
www.ahmcr.eu

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 32 odvětvových svazů a asociací 
a více než 150 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je klíčovým 
aktérem v dialogu s vládou, politickými stranami a odbory. Ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku, a to i na regionální úrovni, 
a působí na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Prosazuje zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, 
zejména jako člen konfederace evropského podnikání BusinessEurope. 
 
www.spcr.cz

Veřejně prospěšná organizace BPWCR propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Členkám a firemním 
členům umožňuje zapojit se a přispět k pozitivní změně ve společnosti. Celoročně vede kampaň za #rovnéplaty, medializuje ženské 
vzory, organizuje mezinárodní pracovně - zážitkovou  konferenci Equal Pay Day, mentoringové programy, podporuje téma po-
stavení a vlivu žen ve společnosti. Organizace tvoří a realizuje projekty na podporu rozvoje žen a využití jejich potenciálu. Aktuálně 
jde o Women in the Media (WOMED), Anchors for the future pro dívky a nejnověji Academy for Women Entrepreneurs (AWE) 
- vzdělávací projekt pro začínající podnikatelky, který BPWCR realizuje jako první v Česku ve spolupráci s Velvyslanectvím USA 
v ČR.  
 
www.bpwcr.cz
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PŘEDSEDA FINANČNÍ AKADEMIE

Finanční produkty v době pandemie
Uplynulý rok z pohledu Finanční akademie bude bohužel spojen především  
s náhlým odchodem jejího dlouholetého předsedy prof. Michala Mejstříka. 
Michal Mejstřík byl nejen mediálně viditelnou tváří Finanční akademie, ale 
především uznávaným akademickým i praktickým finančním expertem, který 
se zásadním způsobem podílel na vzniku současné metodiky využívané při 
hodnocení finančních produktů i celé činnosti akademie. Je nesporné, že osob-
nost prof. Mejstříka výrazně přispěla k tomu, že ocenění Zlatou korunou se 
stalo velmi uznávané mezi odbornou veřejností a současně i zárukou kvality 
finančních produktů pro klienty. Za to patří Michalovi velké poděkování celé 
Finanční akademie a pro mne osobně z toho vyplývá závazek v jeho práci po-
kračovat a snažit se prestiž Zlaté koruny dále zvyšovat. 
 
Poslední ročník Zlaté koruny byl stejně jako všechny jiné oblasti našeho života 
poznamenán především pandemií COVID-19. Ta ovlivnila nejen činnost Fi-
nanční akademie, kdy jakékoliv setkávání jejích členů bylo komplikované, ale 
projevila se výrazně i v samotných finančních produktech. Pro úspěch pro-
duktů se ještě více než v minulosti stala zcela zásadní možnost distribuce on-
line, protože pandemie přinutila i klienty, kteří dosud odolávali, sjednávat 
finanční produkty jiným způsobem než v kamenné pobočce. 
 
Proto i v hodnocení finanční akademie je patrný akcent na produkty, které lze 
sjednat online, či produkty, které nabízejí pohodlné online aplikace pro jed-
noduché využívání.  Osvědčená metodika hodnocení, která zůstala beze změn, 
díky vícekriteriálnímu přístupu ukázala svoji životaschopnost, když dala právě 
vyniknout produktům, které naplňují výše zmíněné atributy. 
 
Pro řadu klientů znamenal nový způsob komunikace s finanční institucí změnu 
zavedených postupů a návyků. Ocenění Zlatou korunou tak zůstává užitečným 
vodítkem při úvahách, jaké nové služby bank či inovované produkty využívat. 
A i když pandemie upravila řadu produktů, je nesporné, že i v nejbližších letech 
budou na trh přicházet nové inovace, u kterých bude hodnocení ze strany Fi-
nanční akademie cennou nápovědou. 
 

Počet přihlášených produktů svědčí o tom, že i finanční instituce si uvědomují, 
jak významnou konkurenční výhodou může být ocenění od renomované a ne-
závislé autority, jakou se za dobu své existence Finanční akademie nesporně 
stala.   
 
K objektivnosti hodnocení určitě přispělo nejen zvýšení počtu členů Finanční 
akademie, ale zejména fakt, že při náboru nových či nahrazování neaktivních 
členů byl kladen důraz na vyvážené zastoupení expertů z různých oblastí –fi-
nančními institucemi a zprostředkovateli počínaje, přes odborná media až po 
akademickou sféru. 
 
Významným počinem Finanční akademie bylo i zapojení jejích členů do akce 
„Peníze v roušce“, v rámci které mohli lidé klást otázky z finanční oblasti spo-
jené s řešením aktuálních problémů vyplývajících z dopadů pandemie, a čle-
nové akademie podle své odbornosti na tyto otázky poskytovali odpověď. Jejich 
rady tak pomohly vyřešit nejeden konkrétní problém a účinně tak pomoci 
mnohdy v nelehkých životních či finančních situacích. 
 
Vyhlášením vítězů končí nejen jeden ročník, ale současně i další začíná. Před 
finanční akademií bude stát nelehký úkol, aby byla schopna i nadále kom-
plexně a objektivně hodnotit finanční produkty. I pokud se totiž naplní celo-
světové úsilí a pandemii se podaří zkrotit, nejistota ohledně jejích dopadů 
nezmizí. Otázky míry inflace, vývoje úrokových sazeb, udržitelnosti veřejných 
financí, stability finančních institucí nebo financování penzijního systému tak 
bude potřeba brát v úvahu ve větší míře, než tomu bylo v uplynulých letech. 
Rovněž i chování a preference klientů nebudou shodné, jako před vznikem 
pandemie. Věřím, že společným úsilím celé Finanční akademie se podaří udr-
žet Zlatou korunu jako spolehlivý 
maják v mnohdy složitém světě fi-
nančních produktů.  

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.   
prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
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FinTech aneb finanční služby v 21. století
Inovativní soutěžní kategorie z roku 2018, jejímž cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. 
Do čtvrtého ročníku se přihlásilo 14 fintech projektů různého zaměření. 
 
Projekty hodnotí FinTech akademie Zlaté koruny, která má 74 členů. Porotci zohledňují 4 kritéria:  
- Inovace z pohledu uživatelů 
- Technologická inovace 
- Uživatelská zkušenost 
- Udržitelnost  
 

Česká fintech asociace, založená v roce 2016, má za cíl podporovat inovace ve finančním sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro jejich rozvoj 
a díky tomu prosazovat ekonomiku bez překážek, papírování a hotovosti. Asociace vede odborné pracovní skupiny, pořádá networkingové a expertní 
akce a je také kontaktním místem pro inovátory, investory, regulátora a obchodní partnery. Základnu asociace tvoří přes 40 členů: fintech a techno-
logické firmy, advokátní kanceláře se specializací na finanční služby, poradenské společnosti či banky. Asociace spolupracuje s dalšími odbornými 
asociacemi v ČR a EU, dále také s fintech huby po celém světě a patří mezi zakládající členy Evropské asociace pro digitální finance. 

ODBORNÝ PARTNER

Vítězové druhého ročníku kategorie FinTech (2019)
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FinTech akademie
Balcar Jiří Flowtivo s.r.o. 
Bartoš Ondřej Credo Ventures 
Beránková Běla Productboard, Inc. 
Bezděk Vladimír EY 
Borkovec Petr Partners Financial Services, a. s. 
Borovan Aleš borovan 
Boublík Miroslav Home Credit International 
Černohorská Liběna Univerzita Pardubice 
Červenka Miroslav VŠFS 
Diblík Jan Havel & Partners 
Dlouhý Vladimír Hospodářská komora 
Dohnal Radim portál Capitalinked.com 
Firley Karel DXC 
Gálik Stanislav AAA auto 
Hák Jiří CORPIN 
Hanzlík Martin ATRET Consulting s.r.o. 
Hastíková Jana IPSOS 
Hofman Michal eDO finance, a.s. 
Holzman Ondřej CzechCrunch 
Horký Miroslav Externí konzultant v oblasti platebních karet a spotřebitelských  

úvěrů  
Hovorka Tomáš Vysoká škole ekonomická 
Ježdík Jan JJMC s.r.o. 
Jirásek František Raiffeisenbank, a.s. 
Klos Jiří Nezávislý expert 
Koblic Petr Burza cenných papírů Praha 
Kovalský David In2Greators s.r.o., finGOOD s.r.o., QFix Solutions s.r.o. 
Kovanda Lukáš Trinity Bank 
Kratochvíl Michal Budget Bakers 
Kuneš Petr CRIF 
Kužel Petr NAXON Consulting s.r.o. 
Kysilka Pavel nezávislý expert 
Lamser Jan nezávislý expert 
Lauren Andrea Rockaway 
Loft Bedřich Max DXC Technology 
Lukeš Miroslav Mastercard 
Macoun Lukáš Hannover Re 
Mahdalová Eva Finlord 
Matějíček Petr Vodafone 

Matyáš Radko NWD Private Asset Management, a.s. 
Michl Aleš Česká národní banka 
Mikula Ondřej FINREG PARTNERS 
Moskaliev Dušan ZDR Investments 
Mráček Karel Asociace výzkumných organizací 
Müller Roman Homecredit 
Nádvorník Jakub Kooperativa pojišťovna 
Neumann Jiří Stavební spořitelna České spořitelny 
Novák Matěj Česká fintech asociace 
Novotný Marek O2 Czech Republic a.s. 
Oesterreicher Albert ORION CAPITAL MANAGEMENT 
Pospíšil Milan Česká spořitelna 
Přenosilová Markéta CzechInvest 
Rýznarová Pavla Spendee 
Saidl František SMS finance, a.s. 
Schlossberger Otakar VŠFS 
Sikora Martin Modrá pyramida stavební spořitelna 
Síkora Tomáš Creasoft, s.r.o. 
Staszkiewicz Maria Fintech asociace 
Stroukal Dominik Roger 
Studeník Tomáš Insane Business Ideas 
Svoboda Pavel KPMG 
Svojše Vít Bindworks s.r.o. 
Šmída Michal Twisto 
Šovar Jan FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. 
Teplý Petr Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, IES 
Test Pavel ZK 
Tomčiak Boris Finlord 
Vácha Matěj PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. 
Valder Jan JSME.DESIGN 
Vlková Lenka Vltava Fund SICAV, Plc 
Vodička Jiří Odgers Berndtson 
Volf Martin Partners 
Zálešák Michal Czech ICT Alliance 
Zámečník Petr Poradci sobě

Hodnotící model kategorie FinTech
Stupnice hodnocení  
Fintech projekty jsou hodnoceny ve 4 kritériích. V každém kritériu hodnotitel přiřadí body ze stupnice od 1 do 10 pomocí posuvníku, 
kde 1 je nejlepším a 10 nejhorším hodnocením.  
Váhy  
U každého hodnoceného produktu si ke každému kritériu porotce nastaví váhu dle svého uvážení. Výslednou váhou budou zprůměro-
vané váhy všech hodnocení každého jednotlivého produktu, tedy jeho vážený průměr.  
Kritéria 

Inovace z pohledu uživatelů Produkt přináší uživatelům inovativní služby, nebo lépe řeší jejich problémy 
spjaté se současnými finančními službami. 

Technologická inovace
Služba využívá nové pokročilé technologie, díky nimž je efektivnější                    
a hospodárnější. Nemělo by se jednat pouze o digitalizaci produktu/procesu, 
ale o zapojení modernějších technologií pro řešení její podstaty. 

Uživatelská zkušenost (UX) Služba výrazně převyšuje očekávání uživatelů co do komfortu používání       
ve srovnání s tržními standardy.

Udržitelnost Jedinečnost a dlouhodobost služby ve vztahu k pokračujícímu rozvoji                 
finančního trhu a konkurence.
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Kdo produkty hodnotí?  
Produkty přihlášené do soutěže Zlatá koruna 
hodnotí odborníci sdružení ve Finanční akade-
mii. Členy této odborné poroty jsou ekono-
mové, experti z různých oblastí finančního trhu, 
zástupci akademické sféry a novináři s ekono-
mickým zaměřením. V současné době má Fi-
nanční akademie 360 členů, FinTech akademie 
74 členů. Členové Finanční akademie jsou po-
vinni hodnotit produkty nestranně a z pohledu 
běžného klienta či podnikatele. Každá fi-
nanční společnost může mít v jedné kategorii 
maximálně jednoho hodnotitele.  
 
 
Údaje o produktech  
Při hodnocení má porotce k dispozici nezbytné 
údaje v elektronické podobě. Tyto údaje musí 
zadat každý přihlašovatel při přihlášení pro-
duktu. Produkty jsou seřazeny do 20 kategorií, 
kdy každá kategorie se hodnotí samostatně. 
 
 
Jak probíhá hodnocení?  
Hodnocení se provádí pomocí portálu zlatako-

runa.info, kde je tomu věnována zvláštní sekce. 
Hodnocení se provádí ve třech kritériích ,,Cena 
a výnos“, ,,Kvalita“ a ,,Bezpečnost a udržitelnost“. 
V prvních dvou kritériích se hodnocení pro-
vádí řazením produktů, v posledním kritériu 
pomocí posuvníku na stupnici od 0 do 10. Kri-
térium pro započtení hodnocení je 75 % ohod-
nocených produktů v kategorii. U každé 
kategorie má porotce možnost vložit váhy  
k jednotlivým kritériím, dle jejich důležitosti.   
 
 
Vyhodnocení výsledků soutěže  
Každý produkt si odnese jedinečné pořadí, které 
reprezentuje jeho umístění s přihlédnutím na cel-
kový průměr vah v jednotlivých kritériích. Vý-
počet se provádí dle sofistikovaného vzorce, 
který schválila Finanční akademie. Zlatá koruna 
tím chce posílit vypovídající hodnotu a kon-
zistenci výsledků a motivovat Finanční akademii, 
aby každý produkt podrobila všestranné detailní 
analýze a hodnotila jej z co nejvíce hledisek. Sa-
motné váhy jsou pak cenným analytickým ná-
strojem, neboť i laické veřejnosti napoví, které 
vlastnosti by u konkrétních produktových kate-
gorií měla sledovat především.  

Metodika hodnocení finančních produktů  
v 19. ročníku soutěže Zlatá koruna

METODIKA HODNOCENÍ
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Výsledky 19. ročníku soutěže ZLATÁ KORUNA 2021

Cena podnikatelů 
1. Podnikatelský běžný účet  Equa bank 
2. ProfiPlán Generali Česká 
3. Kontokorentní úvěr Flexi Business MONETA Money 
Bank  
I přes těžké časy způsobené pandemií COVID-19, které v minulém 
roce zasáhly tuzemskou ekonomiku, vybírali podnikatelé z finančních 
produktů ty, které jim usnadňují život a umožňují jim soustředit se na 
to, co je pro ně skutečně důležité – jejich podnikání. Také proto snad 
v kategorii běžných účtů zvítězil Podnikatelský běžný účet od Equa 
bank. Právě ten je totiž zcela zdarma a bez podmínek, což je jedna  
z oblastí, kterou jak ukazuje i náš nejnovější průzkum, klienti nejen  
z podnikatelského segmentu ocení nejvíce. V kategorii pojištění pak 
zvítězil ProfiPlán od Generali České pojišťovny, který opět zjednodu-
šuje podnikatelům život tím, že jim nabízí jednodušší produktovou 
strukturu a přehlednější pojistnou smlouvu při velmi široké pojistné 
ochraně. V neposlední řadě také kategorie podnikatelský úvěr po-
tvrdila, že flexibilita a rezerva na nečekané výdaje je pro tuzemské by-
znysmeny klíčovým faktorem, který vedl k tomu, že právě v této 
kategorii označili za vítěze Kontokorentní úvěr Flexi Business k pře-
konání pandemie COVID, jenž právě těmito vlastnostmi disponuje. 
 
Ing. MgA. Martina Sobková, zástupce šéfredaktora měsíčníku Ban-
kovnictví

Cena veřejnosti 
1. Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 
2. Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank 
3. nová Internet Banka MONETA MONETA Money Bank  
Letošní hlasování v soutěži Zlatá koruna v kategorii Cena veřejnosti 
ukázalo, že klienti finančních institucí stále více upřednostňují kom-
plexní technická řešení, která jim poskytnou co nejvíce služeb na jed-
nom místě a současně umožní přístup k těmto službám za použití 
více kanálů. Proto už nevyhrál běžný účet i s různými doplňky jako 
v minulých kolech, ale aplikace MONETA Smart Banka od Moneta 
Money Bank, která kromě obvyklých služeb spojených s platebním 
účtem nabízí sjednání stavebního spoření, úrazového pojištění či re-
financování hypotéky. Domnívám se, že pro hlasující byla velmi dů-
ležitá možnost připojení do aplikace nejen prostřednictvím telefonu 
Android a iOS, ale i přes hodinky Apple Pay Watch, tablety a mac-
booky a autorizace pomocí biometrických prvků (Face ID a Touch 
ID).  Technické doplňky jako je přihlášení před biometriku, poskyt-
nutí „bankovní vizitky“ pro ověření identity u různých poskytovatelů 
služeb nebo umožnění plateb přes telefon posunuly také Běžný účet 
ZDARMA a BEZ PODMÍNEK od Equa Bank z loňského třetího 
místa na druhé. K úspěchu tohoto produktu jistě přispívá i možnost 
sjednat účet už od 15 let a pro více měn, vydání embosované multi-
měnové platební karty k účtu zdarma a výběr z bankomatů zdarma 
po celém světě. Třetí místo poté obsadila nová Internet Banka MO-
NETA od Moneta Money Bank, která nabídla rychlejší přihlašování 
a potvrzování transakcí přes Smart Banku při současném zachování 
tradičního internetového bankovnictví obsluhovaného přes počítač 
či tablet.  
JUDr. Helena Kolmanová, člen správní rady ABC finančního vzdě-
lávání, o.p.s.

ANKETY VEŘEJNOSTI
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Novinka roku 
1. Hlasové ovládání mobilního bankovnictví Air Bank 
2. ČSOB Drobné Československá obchodní banka 
3. Přihlášení do internetového bankovnictví QR kódem 
Air Bank  
Letošní vítězové v kategorii Novinka roku ukazují na to, že u akademiků 
bodovaly relativně jednoduché produkty, které určitým způsobem zvy-
šují pohodlí pro klienty, přičemž jejich pořízení a využívání jsou pro ně 
zdarma. První příčku obhájila Air Bank, letos s aplikací Hlasové ovládání 
mobilního bankovnictví. Tato aplikace poskytuje klientům hlasovou ko-
munikaci v češtině, uživatelé mobilního bankovnictví tak nemusí svá 
přání zdlouhavě vyťukávat, ale stačí je vyslovit, a rovněž odpověď i asis-
tenci od banky nemusí číst, ale mohou si ji poslechnout. Komunikace  
s bankou se tak pro ně stává rychlejší a pohodlnější. Aplikace ČSOB 
Drobné, která se umístila na druhém místě, umožňuje klientům auto-
maticky spořit malé částky a následně je i investovat. Klient si tak s kaž-
dým zaplacením kartou ukládá do svého „virtuálního prasátka“ částku, 
kterou skoro nepocítí, ale po nějakém čase může být mile překvapen, 
kolik si jen tak nevědomky našetřil. I třetí příčka patří Air Bank a jejímu 
Jednoduššímu přihlášení do internetového bankovnictví bez nutnosti 
zadávat heslo, které zbavuje klienta rutinního úkonu – zadávání hesla 
při vstupu do internetového bankovnictví, a nahrazuje ho pohodlnějším, 
ale stejně bezpečným způsobem. Jak vidno, oceněny byly jednoduché 
užitečné produkty zvyšující pohodlí klienta. 
 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou 
činnost Vysoké školy ekonomické v Praze 

Cena za společenskou odpovědnost 
1. Abeceda peněz od České spořitelny Česká spořitelna 
2. Komunitní grantový program Dokážeme víc od České 
spořitelny Česká spořitelna 
3. ČSOB pomáhá regionům Československá obchodní banka  
Potěšilo mne, že Zlatou korunu v letošním roce široce zastoupené 
kategorii „Cena za společenskou odpovědnost“ získal projekt 
„Abeceda peněz od České spořitelny“, protože již řadu let vý-
znamně přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti a radí dětem, 
jak se orientovat ve spletitém světě financí. Koneckonců o pod-
poru finančního vzdělávání a překlenutí dlouholeté absence v této 
oblasti usiluje i  Česká národní banka. Když budou umět lidé ro-
zumně nakládat se svými penězi, vyhneme se do budoucna 
mnoha ekonomickým problémům. To platí o to více v době eko-
nomické recese, kdy narůstá riziko ohrožení finančního zdraví na-
šich domácností.  Česká spořitelna získala i druhou cenu v této 
kategorii, a to za komunitní grantový program, jenž podporuje 
nápady lidí, jak vylepšit své okolí, což je zejména v době pandemie 
nepochybně nesmírně záslužné. V neposlední řadě bych velmi rád 
pogratuloval i ČSOB, která se umístila na třetí příčce s projektem 
„ČSOB pomáhá regionům“, který motivuje občany přispívat na ve-
řejně prospěšné projekty a zvyšuje tak kvalitu života nás všech. 
Mají můj obdiv.  
Ing. Milan Šimáček, Ph.D., 
Lektor na VŠE, emeritní náměstek ministra financí a bývalý vý-
konný předseda Komise pro cenné papíry 
 

Akademik roku 2021 
Petr Zámečník
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Účty 
1. Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank 

2. Fio osobní účet bez poplatků Fio banka 
3. Běžný účet Air Bank Air Bank 
 
PODKATEGORIE: Spořicí účty 
1. Spořicí účet HIT Equa bank 

2. Spořicí účet+ Banka CREDITAS 
3. Hello spoření Hello bank! 
 
Výsledky letošního ročníku opět potvrdily dlouholeté favority  
v této kategorii. Jejich pozice na stupních vítězů jsou již několik 
let neohroženy. Změnou oproti loňskému roku je výměna na dru-
hém a třetím místě. Velkým tradičním bankám se ani letos nepo-
dařilo rozbít tento „triumvirát“.    
Mgr. Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně Rady EFPA ČR 

VÝSLEDKYKATEGORIE – RETAIL

Neživotní pojištění 
1. Allianz MůjDomov Allianz pojišťovna 
2. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna 
3. Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojiš-
ťovna 
 
PODKATEGORIE: Povinné ručení 
1. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna 

2. Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojiš-

ťovna 
3. Povinné ručení s digitální asistencí Generali Česká 
 
PODKATEGORIE: Cestovní pojištění 
1. Cestovko od Directu DIRECT pojišťovna 

2. Cestovní pojištění UNIQA pojišťovna 
3. Cestovní pojištění Union pojišťovna 
 
 
Nejvyšší místa v kategorii Neživotní pojištění již několik let se svými 
produkty okupují pojišťovny Allianz a Kooperativa. První místo 
podle mínění Finanční akademie si již potřetí udržel pro klienty přá-
telský a jejich individuálním potřebám vycházející vstříc produkt po-
jišťovny Allianz MůjDomov, zahrnující asistenční služby, právní 
pomoc a další výběr přednastavených rizik, na druhém místě se také 
již potřetí v řadě umístil produkt Kooperativa pojišťovny Autopojiš-
tění NAMÍRU, nabízející možnost kombinace pojištění odpověd-
nosti, havarijního pojištění a dalších doplňkových pojištění  
a asistenčních služeb. Nově letos na třetí příčce oceněným produk-
tem je Autopojištění Combi plus České podnikatelské pojišťovny,  
u kterého Finanční akademie ocenila, že v rámci jedné smlouvy lze 
sjednat kompletní pojištění pro vozidlo (odpovědnost a havárii), 
asistenci a další doplňková připojištění včetně úrazu posádky (úraz 
řidiče je zdarma zahrnut do základního pojištění).  
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., profesor Vysoké školy ekonomické v Praze

Životní pojištění 
1. Allianz ŽIVOT Allianz pojišťovna 

2. FLEXI životní pojištění Kooperativa pojišťovna 
3. Životní pojištění NA PŘÁNÍ Kooperativa pojišťovna 
 
Finanční akademie v kategorii Životní pojištění v letošním roce 
vybrala produkt Allianz ŽIVOT bez absurdních poplatků nabí-
zený Allianz pojišťovnou. Pojištění Allianz ŽIVOT bez absurd-
ních poplatků je flexibilním produktem, který umožňuje 
pojištěným svou variabilitou reagovat na jejich potřeby, a záro-
veň je inovativní odbouráním zbytečných plateb. V uplynulém 
„covidovém“ roce ŽIVOT a potažmo i životní pojištění získalo 
nový rozměr, a proto stabilita spolu s moderním přístupem, kte-
rou vítězný produkt nabízí, je zárukou kvality nejen pro stávající 
pojištěné, ale i pro nové klienty. Právem se produkt stal vítězem 
letošní kategorie Životní pojištění. 
 
Ing. Eva Gmentová, LL.M., jednatel společnosti E.G.I. Education 
Grow Insurance, s.r.o. a společnosti E.G. Solution s.r.o. 
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KATEGORIE – RETAILVÝSLEDKY

Stavební spoření 
1. Stavební spoření od Buřinky v Georgi Stavební spořitelna 

České spořitelny 
2. Stavební spoření online MONETA Stavební spořitelna 
3. Stavební spoření RSTS Raiffeisen stavební spořitelna 
 
Hodnocení jednotlivých finančních produktů v soutěži Zlatá ko-
runa 2021 probíhalo stejně jako v roce 2020 pro celou společnost 
i odbornou veřejnost v době celosvětové pandemie COVID-19. 
Přesto hodnocení Zlaté koruny proběhlo opět řádně a ve všech 
kategoriích. V kategorii Stavebního spoření byla nominována 
řada významných a velmi zajímavých produktů (v roce 2021 cel-
kem 7). Oproti předcházejícím rokům jsme zaznamenali změnu 
na jednotlivých vítězných příčkách. Pro rok 2021 se vítězem stal 
produkt Stavební spoření od Buřinky v Georgi od Stavební spo-
řitelny České spořitelny. Stříbrnou příčku získal a druhé místo 
tedy obsadil produkt Stavební spoření online od společnosti 
MONETA Stavební spořitelna. A dostáváme se k bronzovému 
stupínku. Zde boduje a 3. místo získává produkt Stavební spoření 
RSTS Raiffeisen stavební spořitelna. Na závěr tedy největší 
úspěch zaznamenala společnost Stavební spořitelna České spo-
řitelny a patří ji oprávněně obrovská gratulace. 
  
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.,  Drhc., dr. hab. prof. WSEH, odborný 
garant studijního programu a oboru Podniková ekonomika a ma-
nagement, Moravská vysoká škola Olomouc 

Hypotéky 
1. Hypotéka České spořitelny Česká spořitelna 
2. Hypotéka bez poplatků  Hypoteční banka 
3. ČSOB Hypotéka Československá obchodní banka 
 
První tři místa se v posledních letech až na výjimky staly do-
minantou největších hypotečních bank. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Prvenství již popáté v řadě připadlo České spořitelně  
a na druhém a třetím místě se umístila skupina ČSOB, do které 
patří i Hypoteční banka. Tradiční banky tak opět potvrdily, že 
zázemí a stabilita velkých bank v kombinaci s konkurence-
schopnými produkty hraje významnou roli u klientů i odborné 
poroty.  
Ing. Jana Zámečníková, redaktorka serveru Hypoindex.cz 
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Penzijní spoření 
1. Penzijní spoření s ČS Česká spořitelna – penzijní společnost 
2. ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnost 
3. Allianz PENZE Allianz penzijní společnost 
 
První tři místa v kategorii „Penzijní spoření“ prošla zásadní změnou. 
Dalo by se říci, že dochází k určitému návratu k jistotě a cílového kli-
enta oslovují tradiční společnosti, které nabízejí i například bezplat-
nou službu Garance, jako je tomu u Penzijní společnosti České 
spořitelny, která v letošním roce obsadila první místo. Druhé místo 
penzijního fondu ČSOB – dynamický odráží pěkné zhodnocení, 
které si kolegové jako jedni z mála dokázali udržet i v roce 2020, pak 
také rozsáhlou marketingovou kampaň, kterou jistě v loňském roce 
zaznamenal každý z nás. Třetí místo obsadila Allianz penze s daňo-
vým automatem. Vyšší daňové odpočty od roku 2017, jak účastníků 
(až 24 000 Kč ročně), tak zaměstnavatelů (možnost uplatnění úlevy 
na dani až 50 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance), se rozhodně 
vyplatilo srozumitelně a transparentně komunikovat napříč společ-
ností. 
 
Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women 
Czech Republic z.s.

KATEGORIE – RETAIL VÝSLEDKY

Platební karty 
1. ČSOB Premium Karta Československá obchodní banka 
2. EPB World Elite Metal Česká spořitelna 
3. Podnikatelská kreditka MONETA Money Bank 
 
Vítězem se stala ČSOB Premium Karta, nabízející i tyto zajímavé 
služby: unikátní zážitky exkluzivně s Mastercard Priceless Prague, 
prodlouženou záruku pro vybrané zboží o 1 rok, pojištění proti po-
škození a krádeži na dobu 6 měsíců, ale hlavně zdarma službu - po-
raďte se s lékařem online 24/7 - ulekare.cz. Kartu kvůli placení 
nemusíte ani vytahovat, stačí si ji nahrát do svého mobilu či hodinek. 
Pro partnera či partnerku je druhá karta (Mastercard Standard) zcela 
zdarma. Pro cestování se vám bude jistě hodit vysoký limit léčebných 
výhod a neomezený vstup do letištních salónků Mastercard v Praze, 
Vídni a Bratislavě. 
  
Na druhém místě se umístila bezkontaktní kovová debetní karta ke 
Službě ERSTE Private Banking. Zavádí klienty do světa luxusu.  
Ve spolupráci s Mastercard Priceless Cities nabízí unikátní zážitkové 
akce po České republice a dále jedinečné cestovní pojištění Premier 
pro držitele karty a jejich rodinné příslušníky. Součástí karty je služba 
Lounge Key s nabídkou vstupu do více než 1 100 letištních salonků 
po celém světě. Klienti, plnící podmínky ERSTE Private Banking, 
mají všechny svoje vstupy do letištních salónků hrazeny bankou. 
Současně můžete využít služby Concierge - osobního asistenta pro 
informační a rezervační služby v kultuře, cestování či businessu.  
V případě ztráty či krádeže karty v zahraničí, zdarma získá držitel  
v rámci služby Emergency Service náhradní hotovost či kartu. 
  
Podnikatelská kreditka, která vrací 1% zpět neomezeně ke sjednání 
plně online (MONETA Money Bank), si odnáší třetí místo. Jedná se 
o kartu pro podnikatele, která vrací 1% zpět z každé transakce u ob-
chodníka doma i v zahraničí, a to bez omezení maximální částky. 
Kreditní kartu si podnikatelé mohou zřídit plně online, bez nutnosti 
dokládání příjmu. Při sjednání online je poplatek za vedení vždy  
0 Kč. Jedná se o samostatnou kartu, která může být vedena i bez běž-
ného účtu v MONETA Money Bank. Minimální výše úvěru činí  
10 tis. Kč a umožňuje maximální výši úvěru až do 500 tis. Kč.   
Ing. Miroslav Škvára, MBA, lektor finanční gramotnosti
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KATEGORIE – RETAILVÝSLEDKY

Podílové fondy 
1. CPR Disruptive Amundi investiční společnost 
2. BNP Paribas Aqua BNP Paribas Asset Management 
3. Stock Small Caps Česká spořitelna 
 
Výsledky letošního ročníku Zlaté koruny v oblasti podílových 
fondů lze označit za triumf tematických fondů. Zaměření na 
technologické „vítěze“ koronavirové pandemie přineslo velmi 
atraktivní výsledky pro klienty, spojené se silným investičním 
příběhem. Druhá polovina roku byla ostatně pro většinu inves-
torů velmi úspěšná a řada fondů se svezla na této vlně. Bude za-
jímavé sledovat, jak si sektorové fondy, ať už jde o vítězný CPR 
Global Disruptive Opportunities, anebo „vodovodně“ zaměřený 
BNP Paribas Aqua. Spolu s bronzovým Stock Small Caps od 
České spořitelny kolegům gratuluji a těším se na jejich výkony 
ve volatilních časech kvantitativního uvolňování a postcovidové 
rekonstrukce. 
 
Jiří Šindelář, Ph.D., ředitel investiční divize, Broker Consulting

Úvěry 
1. Půjčka Air Bank Air Bank 
2. Minutová půjčka Equa bank 
3. Online půjčka České spořitelny Česká spořitelna 
 
Nebankovní úvěry 
1. Úvěry od Zonky Zonky 

2. Půjčka COFIDIS COFIDIS 
3. Kamali Home Credit 
 
 
Rok 2020 bude navždy pamatován jako rok pandemie COVID-
19, lze nicméně konstatovat, že banky obecně na nastalou koro-
navirovou situaci reagovaly flexibilně a vcelku korektně. Nejvíce 
postižené obory pandemií (služby wellness, fitness, pohostinství, 
hotelnictví apod.) se staly obtížně úvěrovatelnými, ale obecně lze 
podotknout, že bankovní domy neustále přijímají a zpracovávají 
nové žádosti o spotřebitelský úvěr, i když samotný proces trvá 
poněkud déle, než bylo zvykem, a to z kapacitních důvodů. Je 
zřejmé, že v hodnocení soutěže Zlatá koruna uspěly ty banky, 
které se dokázaly velmi dobře nastalé situaci přizpůsobit a na-
stavit veškeré procesy efektivně tak, aby klient mohl o úvěr za-
žádat online. Očekává se, že se aktuální stav začne brzy vracet 
do normálu, ale na druhou stranu začaly úrokové sazby prudce 
stoupat, což může poptávku po spotřebitelských úvěrech naopak 
omezit. 
 
Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Vysoká škola ekonomie a managementu 
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KATEGORIE – RETAIL VÝSLEDKY

Obchodování s cennými papíry 
1. WebTrader Patria Finance Patria Finance 
2. Fio e-Broker Fio banka 
3. eAtlantik ATLANTIK Finanční trhy 
 
Pandemie, doufejme, odeznívá. V éře po jejím skončení bude 
ještě podstatnější než kdykoli předtím investovat. Předlužení 
ekonomik totiž způsobí, že peníze na bankovních účtech 
budou kvapně ztrácet na kupní síle. Už jen za účelem uchování 
kupní síly je tedy nutné investovat, protože čistě spořením se 
na rozdíl od dob minulých už jen chudne.  Investiční plat-
formy, které se umisťují v této kategorii na stupni vítězů, na-
bízejí v České republice opravdu příznivý poměr nabízených 
služeb a úrovně poplatků. Investování je rizikovější než spo-
ření. Bez rizika už ale kupní sílu svých peněz neuchráníme. Ve 
výběru ideální obchodní platformy na obchodování s cennými 
papíry se ovšem lze od rizika zcela oprostit. Stačí jen dát na 
výsledek letošního ročníku této kategorie Zlaté koruny.    
 
Lukáš Kovanda, Ph.D., hlavní ekonom, Trinity Bank, člen Národní 
ekonomické rady vlády 

FinTech 
1. Mutumutu - online životní pojištění Mutumutu     
2. Portu Portu 
3. RIXO Rixo 
 
V roce 2021 v oblasti FinTech uspěli zástupci dvou segmentů fi-
nančního trhu:  pojištění a investičních služeb. Došlo tudíž k vý-
razným změnám oproti loňsku, kdy dominovaly společnosti  
v oblasti P2P lending a platebních služeb. Letošní rok zvítězila spo-
lečnost Mutumutu, která nabízí online životní pojištění a odmě-
ňuje své klienty za zdravý životní styl a která tak vylepšila svou 
loňskou třetí příčku. Je pozitivní, že akademikové nejvýše ocenili 
produkt, který je úzce spojen se zdravím klienta.  Na druhém 
místě skončila online investiční platforma Portu, která nabízí in-
vestice do více než 10 000 cenných papírů a instrumentů s ohle-
dem na nejlepší poměr výnosnosti, rizika a nákladovosti. 
Pomyslnou bronzovou medaili si odnesl online srovnávač pojiš-
tění RIXO, který nabízí možnost srovnání nabídek v řádu minut.  
 
prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká 
škola ekonomická v Praze

On-line aplikace 
1. Mobilní aplikace My Air Air Bank 

2. Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 
3. nová Internet Banka MONETA MONETA Money Bank 
 
Počet uživatelů on-line bankovních aplikací odpovídá tomu, jak 
se tyto aplikace vyvíjí - umí toho stále víc, i když růst možností 
zpomaluje. Funkce se spíše konsolidují, než aby za každou cenu 
banky přicházely s inovacemi. Vedle standardních bankovních 
funkcí tak dnes umí propojovat jiné banky, domlouvat schůzky 
na pobočky či sjednávat doplňkové produkty. Jednotlivé aplikace 
se tak liší zejména v designu a uživatelské přívětivosti. Typickým 
příkladem je například možnost rozdělit si peníze v rámci jed-
noho účtu do obálek určených k rozličným účelů, třeba jednu na 
bydlení a jinou na potraviny. Tématem poslední doby je také jed-
noduchost, s jakou banky své aplikace připravily na směrnici 
PSD2. 
Experti v soutěži Zlaté koruny vzhledem k výše uvedenému oce-
nili Mobilní aplikaci My Air banky Air Bank, vítěze roku 2018  
a stříbrnou aplikaci roku 2019. Loňský vítěz, Smart Banka od 
MONETY Money Bank, si s My Air vyměnila pozice a skončila 
tentokrát na druhém místě. Stejná banka obsadila také třetí 
místo se svou novou Internet Bankou. 
Je potřeba zdůraznit, že žádná z oceňovaných aplikací českých 
finančních institucí se nepropadla. Přestože jsou některé aplikace 
lepší a mají některé odlišné vlastnosti, jejich bezpečnost je bez 
výjimky na nejvyšší úrovni a své základní bankovní funkce, které 
od nich každý uživatel očekává, mají dlouhodobě ověřené a na 
vysoké úrovni.  
Výsledek soutěže v této kategorii je zajímavý i tím, že první Air 
Bank a MONETA na druhém a třetím místě zamířily pod stej-
ného majitele a nově vzniklý třetí největší bankovní dům na  
českém trhu tak obsadil všechny tři stupně vítězů. 
 
Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., hlavní ekonom Platební insti-
tuce Roger, člen katedry ekonomie VŠ CEVRO institut 
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Pojištění pro podnikatele 
1. Pojištění podnikatelů a průmyslu Česká podnikatelská  

pojišťovna 
2. TREND Kooperativa pojišťovna 
3. SIMPLEX Česká podnikatelská pojišťovna  
Už pátým rokem po sobě se na nejvyšší příčky prosadily „staré 
známé“ produkty – Pojištění podnikatelů a průmyslu od České 
podnikatelské pojišťovny a TREND od Kooperativy. Byť tentokrát 
s malou změnou, když si prohodily pořadí. A tak se v podstatě na-
bízí komentovat tyto výsledky stejně jako vloni. Tedy, že jsou de-
monstrací toho, co na pojištění oceňují klienti z řad podnikatelů 
především – kvalita a dlouhodobá stabilita. A když navíc nabízí ši-
roké a dostatečně variabilní krytí schopné se přizpůsobit konkrét-
ním potřebám, tak asi málokoho jejich dlouhodobá obliba 
překvapí. A stejně jako vloni je i tentokrát doplňuje produkt určený 
primárně pro drobné podnikatele a živnostníky. Letos je jím SIM-
PLEX od České podnikatelské pojišťovny. Zkrátka pro každého 
něco…     
 
Ing. Kateřina Lhotská, nezávislý expert 

Leasing 
1. ALD Flex ALD Automotive 
2. ČSOB Zelená Autopůjčka ČSOB Leasing 
3. Profi Auto Komerční banka  
Společnost ALD Automotive dlouhodobě prokazuje svou flexi-
bilitu ve vztahu ke klientům, což mi ostatně někteří klienti již 
několikrát v rozhovoru potvrdili. Program Flex tomu odpovídá, 
protože se jedná o produkt, který řeší ad hoc potřeby mobility, 
které u jejich firemních zákazníků nastávají. I když se jedná de 
facto o krátko až střednědobou autopůjčovnu v rámci operativ-
ního leasingu, je nadstavba všech služeb leasingové společnosti 
důležitá pro komfortní využívání služby. Program ČSOB Zelená 
autopůjčka nepochybně zaslouží pozornost a ocenění vzhledem 
k tomu, že se jedná o jeden ze zatím nemnoha programů, které 
se snaží zvýhodnit financování vozů s alternativními pohony. 
Komerční Banka se pak svým programem Profi Auto rozhodla 
vytvořit co nejvstřícnější podmínky pro financování nejen osob-
ních, ale i lehkých užitkových automobilů, a to včetně vozidel ve 
stáří do šesti let. To vše s minimem administrativy a zajištění, 
což se v době „pokoronavirové“ jistě nejednomu subjektu hodí. 
  
Richard Plos, šéfredaktor FLEET firemní automobily   

KATEGORIE – PODNIKATELÉVÝSLEDKY

Podnikatelské úvěry 
1. Úvěr pro ženy podnikatelky MONETA Money Bank 
2. Podnikatelský profi úvěr Komerční banka 
3. Profi Auto Komerční banka 
 
Rok se sešel s rokem a teprve nyní se začíná pandemická situace snad 
definitivně uklidňovat. Pokud se tento předpoklad splní, nastane doba 
post covidová, která definitivně ukáže, kdo již bez podpůrných ekono-
mických opatření bude v podnikání vítěz a kdo poražený. Svou roli bude 
hrát i skutečnost, že jde o dobu digitální a tak je potřeba zvládnou ne-
jenom pandemii ale také digitalizaci. Hospodářský růst je v tomto roce 
očekáván, ale je nesporné, že ho bude zabezpečovat strukturálně jiná 
ekonomika. Změnou nepochybně procházejí i finanční instituce, které 
v souladu s PSD2 direktivou otevírají přístupy k bankovním účtům  
a zároveň řeší výzvy jako je on-boarding klientů plně digitální cestou. 
V úvěrové problematice pak přichází ke slovu nové metodologie hod-
notících systémů klientů, které jsou schopny lépe reagovat na nově 
vzniklou situaci. V oblasti podnikatelských úvěrů jde především o iden-
tifikaci rizik v oborech postižených pandemií, ale ke slovu přichází i vy-
užití nových informací o firmách, které jsou v digitálním světě 
dostupné. Typickým příkladem jsou záznamy v Registru skutečných 
vlastníků nebo povinné prověřování firem v sankčních seznamech. 
Osobně si myslím, že správnou cestou jsou úvěry šité na míru účelovým 
uskupením, jako jsou ženy podnikatelky či start-up firmy.  A že si to 
nemyslím sám, ukazují i výsledky letošní Zlaté koruny, která je beze-
sporu největším zrcadlem pro finanční produkty na domácí scéně.   
Ing. Pavel Finger, MBA, místopředseda představenstva CRIF, a.s. 

Podnikatelské účty 
1. Fio podnikatelský účet Fio banka 
2. Podnikatelský běžný účet Equa bank 
3. Konto PRO podnikání MONETA Money Bank  
Obhajoba vítězství Fio banky v kategorii nejlepších podnikatelských 
účtů není žádným překvapením. Dá se říci, že Fio podnikatelskému 
účtu bez poplatků žádný vážnější konkurent nevyrostl. Podnikatelé, 
jako klienti Fio banky tak i nadále bez poplatků získají veškerý kom-
fort a šíři nástrojů pro ovládání a hospodaření se svým účtem. Vše 
je tradičně perfektně přehledné a intuitivní. Jediným vážnějším kon-
kurentem tak zůstává druhý v pořadí Podnikatelský běžný účet Equa 
Bank. Tento účet působí jako by se od Fio do velké míry jejím pod-
nikatelským účtem inspiroval. Fio bank prokazuje, že nejen účty, ale 
i další služby pro podnikatele skutečně umí a podnikatelé tak mohou 
na jednom místě využívat mnoha synergických efektů těchto služeb. 
 

Mgr. Miroslav Zeman, advokát a šéfredaktor serveru  
www.BankovniPoplatky.cz 



Desatero hodnotitele
1. Produkt je hodnocen z hlediska jeho přínosu pro koncového 

uživatele, pro kterého je primárně určen. 
2. Každý člen akademie si před hodnocením zvolí kategorie, ve kte-

rých se cítí být fundovaným. Ve vybraných kategoriích potom 
musí hodnotit alespoň 75 % přihlášených produktů. Nadále 
platí 0% kvóta pro Novinku roku. 

3. Pokud je člen akademie zaměstnancem nebo manažerem 
finanční společnosti, která má v soutěži svůj produkt, je povinen 
takový produkt hodnotit nestranně. Stejně objektivně posu-
zuje produkty konkurence. Na regulérnost soutěže Zlatá koruna 
dohlíží organizátoři i Rada Finanční akademie. Shledá-li ná-
sledně Rada, že některé hodnocení straní finanční společnosti, 
kterou hodnotitel zastupuje, nebo znevýhodňuje konkurenční 
produkty, celé hodnocení daného akademika vyřadí a nebude 
do celkových výsledků soutěže započítáno. Při opakovaném 
porušení principu nestrannosti bude hodnotitel z Finanční 
akademie vyloučen. Pokud má finanční společnost v akademii 
více členů, každý člen z dané společnosti hodnotí produkty 
pouze v jedné kategorii.  

4. Člen akademie má možnost každému produktu v hodnocené 
kategorii udělit hodnocení ve 3 kritériích, nebo produkt 
nehodnotit (nevyznačit u produktu žádné ohodnocení - pone-
chat pouze nastavenou volbu „Nehodnotím“). V každé kategorii, 
kterou člen akademie hodnotí, musí stanovit váhy jednotlivých 
kritérií. Minimální váha, kterou je možné stanovit, je rovná 10 %. 
Součet všech třech vah se musí rovnat 100 %. Konkrétní produkt 
může akademik nehodnotit v případě, kdy nemá k produktu 
dostatek údajů a informací a nemá možnost běžně dostupnými 
prostředky si takové informace opatřit, nebo pokud dopředu ví, 
že daný produkt nemůže hodnotit dostatečně objektivně. 

5. V ekonomickém a kvalitativním kritériu jsou produkty 
řazeny (body odpovídají pořadí), v kritériu bezpečnosti jsou 
zavedené posuvníky (menší známka značí lepší hodnocení).  

 

     Posuvníky jsou zavedené především proto, aby bylo možné  
      ponechat průměrné hodnocení u více produktů, nemá-li akade 
     mik dostatečné znalosti o bezpečnosti daného produktu. Pro  
       váhy kritérií platí standardní matematický přístup, tj. vyšší váha  
       značí vyšší důležitost kritéria. Celkové váhy jsou počítány jako  
       průměr zadaných vah všemi hodnotiteli v dané kategorii a teprve  
      poté jsou jimi násobeny individuální známky.  
6. Porovnávat lze pouze produkty zařazené do soutěže. 
7. Při hodnocení vychází člen akademie z objektivních vlastností 

produktu a z vlastní analýzy. Nepřihlíží k povědomí o produktu 
získaném z reklamních kampaní nebo subjektivních hodnocení 
produktu v marketingových materiálech. 

8. Při hodnocení jednotlivých produktů by se konkrétní charakte-
ristiky měly odrážet přímo ve známce u relevantního kritéria. 
Kritérium „Ekonomické“  zejména zohledňuje ekonomické 
vlastnosti produktu (a nejde o poměr kvality a ceny, ale rozdíl 
„pro a proti“), „Kvalita“ se týká nejenom kvality, ale i dostup-
nosti služeb aj. Kritérium „Bezpečnost a udržitelnost“ kromě 
otázek bezpečnosti počítá i předpokládanou životnost nabídky, 
odlišuje různé akční slevy apod. 

9. Při hodnocení se věnuje zvláštní pozornost inovativnosti pro-
duktu, zejména pak výrazným pozitivním odlišnostem od ostat-
ních produktů v dané kategorii. Toto kritérium je nutno uplatnit 
zvláště při hodnocení kategorie Novinka roku, kde je jako v jediné 
udělována pouze jedna známka.  

10. Každý produkt je posuzován komplexně. Hodnotitel by při 
svém hodnocení neměl opomenout klientský přístup finanční 
společnosti ve všech fázích obchodního vztahu a  vzít 
také v úvahu, že tento přístup může podstatně ovlivnit nejen 
komfort a kvalitu produktu pro uživatele, ale také 
bezpečnost (finanční rizika, sociální riziko, riziko z prodlení, 
tržní riziko atd.). Klientský přístup se proto promítá rovnou do 
2 kritérií: „Kvalita“ a „Bezpečnost a udržitelnost“. 
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FINANČNÍ AKADEMIE

Adamovský David Generali Česká pojišťovna 
Ander Jan IANCO 
Andrš Petr EFPA 
Arslanová Henrieta Equa bank 
Bajer Marek UNIQA 
Balcar Jiří Flowtivo s.r.o. 
Barta Jan OSVČ 
Bartoš Jaroslav RX Finance Services, s.r.o. 
Bašta Kristian INVEST GATE a.s. 
Běhan Ivo AMSP ČR 
Bejvlová Veronika BeLa účetnictví s.r.o. 
Benešová Veronika Air Bank 
Beránková Běla Productboard, Inc. 
Besterci Lucián KOOPERATIVA 
Bevelaqua Boleslav FINEO Group, a.s. 
Bezděk Vladimír EY 
Bílek Jan OSVČ, RubikonFin 
Bílková Simona Nezávislý expert 
Blažek Zdeněk Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha 
Boháč Milan MB 
Bok Tomáš Kapitol 
Bolek Vladimír IAD Investments, správcovská spoločnosť 
Borovan Aleš borovan 
Borský Pavel Partners Financial Services,a.s. 
Boučková Žaneta Vysoká škola finanční a správní 
Brodani Jana Asociace pro kapitálový trh České republiky 
Brousil Petr Penzijní fond České Pojišťovny 
Budík Josef Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha 
Culková Olga ČSOB 
Čadek Jiří MONECO, s.r.o. 
Čechová Jana Ministerstvo financí ČR 
Černá Radka Sberbank 
Černohorská Liběna Univerzita Pardubice 
Černohorský Jan Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 
Černý Vladimír ČSOB 
Červená Aneta Stavební spořitelna České spořitelny 
Červenka Miroslav VŠFS 
Daňhel Jaroslav VŠE Praha 
Dejmek Robin UNIQA pojišťovna, a.s. 
Ditz Marek Nezávislý expert 
Doboš Zdeněk Komerční pojišťovna 
Dočkal Milan ADORES centrum pojištění s.r.o. 
Dohnal Filip Partners Financial Services, a.s. 
Dohnal Radim portál Capitalinked.com 
Doucek Petr VŠE Praha 
Drápal Jan TESLA investiční společnost 
Ducháčková Eva VŠE Praha 
Dušek Miroslav ASTORIE a.s. 

Dvořák Ondřej CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. 
Dvořák Petr VŠE Praha 
Dvořák Tomáš Bonites group s.r.o. 
Ededy Julián Nezávislý expert, Školitel/Trenér 
Eim David Gepard Finance 
Fejtková Linda Aliance finančních poradců a.s. 
Ferzik Miroslav PwC Česká republika 
Fidler Jan Gepard Finance, a.s. 
Finger Pavel CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. 
Flajšarová Jana Generali Česká pojišťovna 
Fogad Dávid Fond českého bydlení SICAV 
Frajt Miroslav KZ FINANCE, spol. s r.o. 
Fráňa Ondřej COMPLY F&L 
Fuchs Marek Partners Financial Services, a.s. 
Fujerová Irena Broker Consulting, a.s. 
Gajdušek Petr STEM/MARK 
Gellová Marta EFPA 
Gmentová Eva E.G.I.Education Grow Insurance, s.r.o. 
Gryc Martin Dobré finance s.r.o. 
Habr Zdeněk EFPA 
Hák Ondřej Equa bank a.s. 
Halířová Monika Partners 
Hamouz Václav 1. Vzájemná poradenská a.s. 
Hanák Jaroslav Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Hanáková Miriam FINVOX Finanční Služby s.r.o. 
Hedvičáková Martina Fakulta informatiky a managementu, UHK 
Heiserová Monika OBERBANK AG pobočka pro ČR 
Hejkal Jan soukromý investor 
Hejný Jaroslav Partners Financial Services, a.s. 
Heller Jiří eDO finance, a.s. 
Hitha Michal Michal Hitha 
Hlavová Kateřina Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 
Hnilica Jiří Vysoká škola ekonomická v Praze 
Höfferová Markéta Kurzy.cz 
Hofman Michal eDO finance, a.s. 
Hofta Jan RIXO 
Holovka Vladimír XTB Online trading 
Homolka Marcel Penzijní společnost České Pojišťovny 
Horký Miroslav Externí konzultant v oblasti platebních karet a spo-

třebitelských úvěrů  
Höschl Martin UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Hradil Aleš Logical, s.r.o. 
Hradil Dušan Ministerstvo financí ČR 
Hromádko Martin MetLife pojišťovna a.s 
Hrubošová Marcela www.financeproradost.cz 
Hrubý Petr Broker Consulting 
Hubálek Adolf Seintillo 
Hurný Ján SID 

Finanční akademie 2021 
Rada Finanční akademie soutěže Zlatá koruna 2021 
 
Předseda: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze 
 
Členové: Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., předseda představenstva ČASF 
Mgr. Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR 
Ing. Tomáš Síkora, MBA, ředitel společnosti Creasoft
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Hyblerová Šárka Ekonomická fakulta TUL 
Chocová Šárka EFPA 
Chroustovský Štěpán Chytrý honza 
Chuchvalcová Jana A 11 
Ing. Křivohlávková Alena A-Frames s.r.o. 
Jacolová Hana ASTORIE a.s. 
Janda Josef www.investia.cz 
Janšta Marek KZ FINANCE spol. s r.o. 
Jaroš Miroslav Cofidis 
Jaroš Petr Nezávislý expert 
Jaroš Tomáš Patria Finance 
Jasenovec  Roman Fincentrum 
Jeřábek Martin HAVEL & PARTNERS, advokátní kancelář 
Ježdík Jan JJMC s.r.o. 
Jičínský Jan jednatel LAFiN INVEST s.r.o., LAFiN EXPERT s.r.o. 
Jirásek František Raiffeisenbank, a.s. 
Kabelka Jan D. NN Investment Partners C.R., a.s. 
Kalátová Veronika Finanční zralost 
Kalicov Boris Maxima reality, s.r.o. 
Kaplan Lukáš European Compensation Services, s.r.o. 
Karafiát Martin Holver 
Karasová Jana Air Bank 
Kebort Michal ERÚ 
Kimmer Jan AXA pojišťovna 
Klaban Jiří na volné noze 
Klos Jiří Nezávislý expert 
Klufa František Ambis (VŠ regionálního rozvoje a bankovního in-

stitutu) 
Klufová Simona Wellness studio 
Knotková Michaela European Financial Advisor™, Partners Financial 

Services, a.s. 
Koblížek Petr Česká asociace pojišťoven 
Kofroň Tomáš Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
Kolmanová Helena OSVČ 
Komenda Jakub MONETA Money Bank 
Komjati Vladimír Air Bank a.s. 
Kopecký Martin Komfort finanční služby s.r.o. 
Korda Kryštof Business Lease s.r.o. 
Korejs Michal AEGON Penzijní fond 
Kosík Jiří Generali Investments CEE 
Kousková Lenka Business&Professional Women CR 
Kováč Dalibor nezávislý expert 
Kovalovský Jan Patria Finance, a.s. 
Kovanda Lukáš Trinity Bank 
Kovář František VŠE Praha 
Kozler Miloslav Konzultant 
Kozová Marcela Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Kozub Michal Direct pojišťovna a.s. 
Krajcigr Petr DRFG a.s. , nominovala EFPA 
Kratochvíl Petr Froglet, s. r. o. 
Krejdl Aleš Generali Česká pojišťovna 
Krejsa Jan I-CM s.r.o. 
Križan Petr Česká exportní banka, a.s. 
Kryl Jiří Broker Trust, a.s. 
Kryl Martin Nezavislý expert 
Křivohlávek Václav FAPIN s.r.o. 
Křížek Vítězslav Wealth Advidors 
Kubeš Michal J&T BANKA a.s. 
Kubíček Antonín Nezávislý expert 
Kubíková Dagmar Citfin 
Kučera Petr CRIF - Czech Credit Bureau 
Kučera Petr Peníze.cz 
Kučerová Adéla VŠE 
Kumbera Jaroslav Raiffeisen - Leasing, s.r.o. 
Kuneš Petr CRIF 
Kupa Michal www.michalkupa.cz 
Kužel Petr NAXON Consulting s.r.o. 
Lambor Zbyněk COFIDIS s.r.o. 

Lamser Jan nezávislý expert 
Lener Jan Broker Consulting 
Lerch Tomáš Partners (nominovala ho EFPA) 
Lhotská Kateřina Creasoft 
Línová Veronika Allianz 
Lukášek Josef Allianz pojišťovna, a. s. 
Luks Josef JPL SERVIS 
Macek Jan Swiss Life Select 
Macků Tomáš Ipsos 
Macoun Lukáš Hannover Re 
Mahdalová Eva Finlord 
Mácha Jiří Vysoká škola technická a ekonomická v ČB 
Máchová Veronika Vysoká škola technická a ekonomická v ČB 
Majerechová Ivana Česká pojišťovna ZDRAVÍ 
Malá Martina MMJT Consulting s.r.o. 
Mánek Libor Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Martínková Jana Gepard Finance a.s. 
Mašek Martin Froglet, s.r.o. 
Matějíček Petr Vodafone 
Matoušková Jana Business&Professional Women CR 
Matyáš Radko NWD Private Asset Management, a.s. 
Mendrok Gerhard ab connectia s.r.o. 
Mendrok Kateřina ab connectia, s.r.o. 
Metelec Petr Froglet, s. r. o. 
Michajlov Peter Velvon Bank (PPF Group) 
Michl Aleš Česká národní banka 
Mikeška Vilém Partners 
Mikula Ondřej FINREG PARTNERS 
Minks Petr European Financial Advisor™, Partners Financial 

Services, a.s. 
Moravčíková Adéla Fincetrum 
Moskaliev Dušan ZDR Investments 
Mrázová Lenka LMentio s.r.o. 
Müller Roman Homecredit 
Murínová Ľubica Alfa price 
Musil Jiří RUBIKONFIN s.r.o. 
Musil Petr MUSIL a partneři s.r.o. 
Musilová Martina MUSIL a partneři, s.r.o. 
Muška Radek STC 
Nacher Patrik Digitaiment, www.bankovnipoplatky.com 
Najman Pavel Chytrý Honza, a.s. 
Nárovec Daniel Petřík Brokers, a.s. 
Nejezchleba Vladimír ALLFIN PRO Holding 
Němeček Václav EFPA / Chytrý Honza 
Nemešová Hašková Petra Astorie a.s. 
Netuka Petr Finanční akademie, z. s. 
Neumann Jiří Stavební spořitelna České spořitelny 
Novák Libor Allianz 
Noveský Ivan Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s. 

(zkratka AFOG) 
Novotná Lenka Czech Banking Credit Bureau, a.s. 
Novotný Marek O2 Czech Republic a.s. 
Oesterreicher Albert ORION CAPITAL MANAGEMENT 
Öhm Jan Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci 
Oliva Stanislav Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 
Orava Jiří Partners Financial Services,a.s. 
Paldus Lukáš In Investments, s. r. o. 
Pari Jan Raiffeisenbank a.s. 
Pavelka František Ambis vysoká škola,a.s. 
Pech Jiří Broker Trust, a.s. 
Pěnička Daniel Experting s.r.o. 
Pešek Martin Slavia pojišťovna, a.s. 
Petr Šulc Nezávislý expert 
Pfeffer Aleš EKO-CZE 
Pícl Radek 1. Vzájemná poradenská a.s. 
Piko Lubomír OSVČ (nominovala ho EFPA) 
Pipek Václav OSVČ, smlouva s Broker Consulting 
Pírko Štěpán Colosseum, a.s. 
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Pitulkov Lambro LAFiN Invest 
Pixa Aleš OVB Allfinanz 
Plos Richard FLEET, Konverso, s.r.o 
Podpiera Richard ČSOB 
Podškubka Petr Guy & Carpenter 
Pohanka Ladislav Finvox Finanční Služby s.r.o. 
poledne Martin LeasePlan 
Pospíšil Milan Česká spořitelna 
Poul Ondřej Kooperativa pojišťovna 
Prágl Martin F&P Consulting a.s. 
Pravda Lukáš B4life finance 
Procházka Petr Kooperativa pojišťovna, a.s. 
Prokeš Radim Partners Financial Services, a.s. 
Přeučil Roman Raiffeisenbank a.s. 
Přikryl Vladimír Ministerstvo financí ČR 
Pudich Jiří Nezavislý expert 
Pykal Milan FINANCE ALBATROS 
Rábel Martin EMIRO FINANCE s.r.o. 
Rábelová Eva EMIRO s.r.o. 
Rajdl Josef Nezávislý expert 
Reytt Tomáš mBank 
Riegl Jan O2 Czech Republic a.s. 
Rotkovský Martin UNIQA pojišťovna 
Rusňák Tomáš TAURUM finance s.r.o 
Saidl František SMS finance, a.s. 
Seidl Miroslav nezávislý expert 
Schlossberger Otakar VŠFS 
Schneiderová Miroslava AFIZ 
Scholz Petr Ministerstvo zahraničních věcí 
Schovancová Leona Capgemini 
Schwarz Zdeněk nezávislý 
Sikora Martin Modrá pyramida stavební spořitelna 
Sikorová Eva Moravská vysoká škola Olomouc 
Siňorová Lenka Bonites 
Skřivánek Svatopluk ASTORIE a.s. 
Sládek Michal MMV 
Slažanská Marta ČSOB Leasing, a.s. 
Smetana Roman Artesa, spořitelní družstvo 
Smítek Jan Česká spořitelna 
Soudný Zdeněk Nezávislý expert 
Soukup Jan Česká informační agentura 
Srubař Michal EFPA 
Stehlík Martin Česká spořitelna – penzijní společnost 
Steininger Jan Fincentrum 
Stejskal Miroslav OVB Allfinanz 
Straka Michal Ipsos 
Stroukal Roger 
Studeník Tomáš Insane Business Ideas 
Studený Josef Dynamicus® 
Sušánka Jan Sušánka&partneři s.r.o 
Svačina Jan nezávislý odborník 
Svoboda Libor ČSOB Pojišťovna - Poštovní spořitelna 
Svoboda Vratislav J&T Banka a.s. 
Svobodová Lenka Gepard Finance 
Svobodová Libuše Univerzita Hradec Králové 
Svobodová Veronika Partners Financial Services, a. s. 
Svojše Vít Bindworks s.r.o. 
Šafránek Petr nezávislý expert 
Šefraný Martin AK RMS 
Ševčík Miroslav NF VŠE v Praze, 
Šídlo Dušan Broker Trust, a.s. 
Šichtařová Markéta Next Finance 
Šilhavá Lucie ABClinic ART & Beauty 
Šíma Jan Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
Šimáček Milan Vysoká škola ekonomická Praha 
Šimeček Vladimír ČSOB Pojišťovna 
Šindelář Jiří Česká asociace společností finančního poradenství 

a zprostředkování 
Šindelářová Jaroslava AFIZ 
Širůček Martin Mendelova univerzita v Brně 

Šišpera Vítězslav ZFP akademie 
Škvára Miroslav www.kurzyfg.cz 
Šnirc Luboš Fin4you 
Šobáň Daniel EFPA; Partners Financial Services, a.s. 
Špirakus Ivan INSIA a.s. 
Šťastná Lenka Businesss & Professional Women CR z.s. 
Šťastný Ondřej Partners 
Štegl Jiří Fincentrum a.s. 
Štula Martin SAB servis, s.r.o (Štula Consulting, s.r.o.)/ EFPA ČR 
Šuranský Pavel Ergo pojišťovna, a.s. 
Švec Petr M.S.Quatro 
Teplý Petr Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, IES 
Thein Hanuš Sidusefekt s. r. o. 
Tichý Robert Chytrý Honza 
Toman Petr Mendelova univerzita v Brně 
Tomaštík Václav Partners 
Tomčiak Boris Finlord 
Trávníček Pavel Partners FS, a.s. 
Trávník Pavel UNIQA Management services, s.r.o. 
Tučková Táňa nezávislá publicistka 
Turnský Tomáš ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 
Tvrdý Štěpán NWD Private Asset Management, a.s. 
Uhríková Libuše Komerční banka,a.s. 
Uchytil Josef Partners Financial Services, a.s. 
Unger Michal JB Group 
Urbanec Jan Ministerstvo financí ČR 
Vácha Vladimír Nezavislý expert 
Valder Jan JSME.DESIGN 
Válek Vratislav ČLFA 
Valouch Přemysl Expobank CZ a.s. 
Vaníček Milan J&T Banka 
Vařeka Vít AMISTA investiční společnost 
Veselý Karel Deloitte Advisory 
Veselý Martin KPMG Česká republika Audit, s.r.o./ Audit Finanč-

ních Institucí 
Vlasaný Pavel T-Mobile Czech Republic 
Vlková Lenka Vltava Fund SICAV, Plc 
Vobořil František AXA investiční společnost 
Vodička Jiří Odgers Berndtson 
Vojáček Vojtěch I.Česká makléřská, s.r.o. 
Vojáčková Jana AFIZ 
Voldán Michal B4LIFE finance s.r.o. 
Volf Martin Partners 
Voráček Petr Penzijní společnost České Pojišťovny 
Voršilka Radek Nezávislý expert 
Vostatek Jaroslav VŠFS 
Vrabcová Pavla Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 
Vrátník Jan Česká spořitelna/Erste Corporate Finance 
Vřešťálová Jana UNIQA pojišťovna 
Vystrčko Michal Partners Financial Services, a.s. 
Weiss Vladimír EFPA 
Woitsch Marek Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insu-

rance Group 
Zámečník Petr Poradci sobě 
Zámečníková Jana Hypoindex.cz 
Zámiš Lukáš Česká spořitelna 
Zavadilová Kateřina Gepard Finance 
Zavřel Filip Airbank 
Zeman Miroslav šéfredaktor serveru Bankovní poplatky a Vstřícná 

banka, advokát 
Zoder Martin eDO finance, a.s. 
Zpickova Zuzana Czech Private Equity & Ventura Capital Association 
Žabža Petr mBank 
Žák Milan Vysoká škola ekonomie a managementu 
Žižková Marta Broker Trust 
Žůrek Milan M.S.Quatro

FINANČNÍ AKADEMIE
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PENÍZE V ROUŠCE

PENÍZE V ROUŠCE

Jak ochránit své finance v koronakrizi?  
V reakci na mimořádnou situaci způsobenou pandemií koronaviru jsme spustili nový projekt Peníze v roušce. Diskusní webový 
portál, kde se lidé mohou ptát na dotazy ze světa osobních i podnikatelských financí a dozvědět se, jak ochránit svoje peníze. 
Na konkrétní dotazy odpovídají odborníci z Finanční akademie.  
 
Jedním z členů Finanční akademie je i ekonom Lukáš Kovanda: „Současná koronakrize je stejně nečekaná jak pro lidi finančně gra-
motné, tak pro ty, kteří mají ve své finanční gramotnosti značné rezervy. Ti první však z krize vyváznou snáze a s mělčími šrámy. Ti 
druzí inkasují šrámy hlubší. I proto, že mají zpravidla menší finanční polštář než ti gramotnější a poučenější. Naštěstí každý může dále 
zvyšovat svoji finanční gramotnost. Nikdy není pozdě začít a nikdy není pozdě dále si své znalosti zvyšovat. Málokdy je to případnější 
než v době, jako je tato, kdy se spousta domácností ocitne ve finanční tísni a bude tak o to lákavější kořistí pro různé vykuky, podvodníky, 
ba přímo kriminální živly. Projekt Peníze v roušce tedy poskytuje nejen expertní rady v ekonomicky těžkém čase, ale představuje současně 
právě proto též jakousi pomyslnou roušku, která před podvody pomůže ochránit.“   
 
Prostřednictvím Peněz v roušce již byly zodpovězeny stovky dotazů a další stále přibývají. Do projektu se kromě Finanční akademie 
aktivně zapojilo i Ministerstvo financí, které prostřednictvím svých odborných zástupců odpovídá na otázky spadající do jeho 
legislativní působnosti. 
 
Děkujeme, že pomáháte s námi! 
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Setkání Zlaté koruny – Fóra a Diskusní stoly

Významnou součástí Zlaté koruny jsou Fóra Zlaté koruny, která 
se konají od roku 2007 pod záštitou ministrů financí a po celou 
tuto dobu k sobě poutají mimořádnou pozornost. Tato špičková 
setkání politiků, ekonomů, finančníků a podnikatelů se vyjadřují 
k nejzávažnějším ekonomickým a celospolečenským otázkám 
a ve své komplexnosti jsou v České republice jedinečná. 

Účastníci na Fórech oceňují jednak výběr témat, která jsou navý-
sost aktuální a zároveň nadčasová, stejně jako diskusi na vysoké 
úrovni k těmto tématům, ale také nezaměnitelnou atmosféru, 
která na těchto setkáních panuje. I díky ní je prestiž těchto Fór ne-
obyčejně vysoká. 

Podstatná je ale také odezva, kterou Fóra mají ve veřejném pro-
storu. Všechna překračují prostor jednacího sálu a pokračují 
v médiích a na internetu. K jednotlivým tématům se před každým 
Fórem konají výzkumy veřejného mínění, které zjišťují názory 
široké populace na daný problém a slouží i jako podněty pro di-
skusi na samotném Fóru. 

A jakými tématy se Fóra v minulosti zabývala? V prosinci 2018 se 
konalo Fórum Bydlení - Vize nebo Krize? za účasti ministryně 
financí, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, České národní 
banky, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, developerů 
i ekonomických odborníků. Fórum tak bylo jedinou akcí svého 
druhu, která propojila poptávku po bydlení s její nabídkou. V roce 
2015 bylo tématem Fóra Vize bankovnictví za účasti tehdejšího 
guvernéra České národní banky, Miroslava Singera. Na tomto té-
matu se mimo jiné diskutovalo, jestli banky přežijí rok 2025. Téma 
předchozího Fóra se nezabývalo bankovním světem, ale ekono-
mikou České republiky. Fórum neslo název Konkurenceschopnost 
a o budoucnosti České republiky diskutoval ministr financí, 
ministr průmyslu a obchodu i zástupci podnikatelské sféry, veřej-
nosti a studentů. Že se témata Fór prolínaly i do hospodářské 
politiky dokazuje Fórum Ekonomika versus politika, kterého se 
zúčastnili vysocí představitelé všech velkých stran tehdejších 
voleb. Za účasti všech významných prezidentských kandidátů 
před první přímou volbou v roce 2013 bylo Fórum Prezident pro 
cestu z krize. 

Vedle velkých ekonomických Fór pořádá Zlatá koruna Diskusní 
stoly, uzavřená, neformální setkání předních osobností z řad zá-
stupců vrcholného managementu finančních společností, ekonomů 
a významných institucí. Účastní se jich na 30 pozvaných hostů.  
 

Smyslem těchto setkání je podpořit výměnu názorů na řešení 
aktuálních problémů zejména ve finanční a ekonomické oblasti. 

Pravidelně je pořádán Diskusní stůl s guvernérem České národní 
banky. V loňském roce diskutoval pan Jiří Rusnok o stavu české 
ekonomiky, zaměstnanosti i problémech na trhu s nemovitostmi. 
S pravidelností se konají i Diskusní stoly s ministryní financí. Na 
začátku letošního roku proběhl Diskusní stůl s Alenou Schillerovou 
na téma Ekonomika, finance, daně a legislativa v roce 2020. V roce 
2018 měli hosté možnost diskutovat s paní ministryní o rozpočtu, 
ale také o sektorové bankovní dani a mnohém dalším. Historicky 
první Diskusní stůl se uskutečnil v roce 2014, s tehdejším guver-
nérem České národní banky, Miroslavem Singerem, na téma 
regulace finančního trhu.  

V roce 2015 byl hostem Diskusního stolu Andrej Babiš, toho času 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí. Debata 
Nejen na téma Evropské bankovní unie otevřela prostor i pro další 
aktuální ekonomická témata. 

Tématům Diskusního stolu se nevyhnul ani význam informačních 
technologií. Pozvání přijal Pavel Kysilka, který se zabýval tématem 
Digitální revoluce. Zaznělo mnoho podnětných myšlenek, jak 
technologie překreslují mapu byznysu a bankovnictví. O světě 
technologií mluvil i Jan Mühlfeit, globální stratég a bývalý prezi-
dent Microsoftu pro Evropu, na téma Proč nejsme na špičce ve vy-
užívání informačních technologií. 

Různorodost diskutovaných témat dokazují i další hosté. Na konci 
roku 2019 se diskuse zúčastnila Národní rozpočtová rada, zastou-
pená Evou Zamrazilovou a Richardem Hindlsem. Debata na téma 
Finance jako motor podnikání se konala s prezidenty Svazu prů-
myslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem, Hospodářské komory 
ČR Vladimírem Dlouhým a předsedou Asociace malých a středních 
podniků ČR Karlem Havlíčkem, dnešním ministrem průmyslu 
a obchodu. V roce 2015 se Diskusní stůl uskutečnil s Janem 
Hamáčkem, současným předsedou ČSSD a tehdejším předsedou 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na téma 
Přenos evropské legislativy do českého zákonodárství. V dubnu 
téhož roku přijal pozvání Václav Moravec, moderátor, redaktor 
a vyučující na Univerzitě Karlově v Praze, nejen na téma Tekutá 
média v tekutých časech, ale samozřejmě o všem, co hosty zají-
malo. 

Zlatá koruna má naplánovány další diskusní večery i Fóra na 
aktuální ekonomická, finanční a politická témata. 

FÓRA ZLATÉ KORUNY
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Smutněji nemohl tento rok začít. Odešel Prof. Michal Mejstřík. 

Byl neodmyslitelnou součástí Zlaté koruny. Byl u prvních kroků 
a pak 13 let byl členem a předsedou její Rady Finanční akademie. 
Nezištně se podílel na jejím rozvoji a byl hlavním architektem 
zcela unikátního modelu hodnocení soutěže Zlatá koruna. Podílel 
se a spoluvytvářel prestižní ekonomická a finanční Fóra Zlaté ko-
runy i její Diskusní stoly. 

Výčet všeho co po sobě zanechal a že pozitivního, by na tyhle 
stránky nestačil. Především však vychoval a ovlivnil celou generaci 
ekonomů, bankéřů, akademických pedagogů stejně jako podni-
katelů a přinesl do těchto oborů zdravý vítr. 

Nikdy jsem nechápal, co vše stíhal. Jeho neuvěřitelná činorodost 
byla všude a i když přišel pozdě, jak promluvil, nemohl být nikdo 
na pochybách, jak je napřed. 

Stále tomu nemohu uvěřit. 

Michale, budeš nám chybět. Zůstaneš v našich srdcích, nezapo-
meneme. 

Dr. Pavel Doležal 
zakladatel a ředitel Zlaté koruny 

IN MEMORIAM

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.   
* 6. června 1952  † 7. ledna 2021 
předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny,  
člen World Council Mezinárodní obchodní komory ICC,  
profesor financí a zakladatel Institutu ekonomických studií  
FSV UK, ředitel EEIP, a.s.
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Portál www.zlatakoruna.info nabízí jíž 19 let ucelené informace o českém 
finančním trhu.
V rámci soutěže Zlaté koruny si celé roky zakládáme na kvalitě 
databáze i kvantitě zastoupených produktů a společností patřící 
mezi špičku v rámci České republiky. V roce 2018 byla Zlatá ko-
runa rozšířena o zcela novou kategorii finančních produktů, kte-
rou je FinTech. Na stránkách Zlaté koruny se tak dozvíte vše 
podstatné o aktuální nabídce projektů zaměřených na digitalizaci 
a inovaci finančních služeb. 
 
Velký důraz je kladen na možnost diskuse v kartě každého pro-
duktu, protože osobní zkušenosti s produktem jsou pro uživatele 
mnohem důležitější než marketingová sdělení, která se na ně 
hrnou všemi možnými kanály. Jsme rádi, že se do diskusí zapojují 
sami zástupci společností, kteří pomáhají odpovídat a vzdělávat 
spotřebitele. Ke konci května 2020 bylo na portále Zlaté koruny 
již celkem přes 8000 diskusí, komentářů, odpovědí a názorů. 
Nespornou výhodou webu Zlaté koruny je, že uživatelé mají 

k dispozici tiskové zprávy velkých finančních společností a články 
od finančních expertů přehledně na jedné stránce.  
 
Projekt Zlaté koruny reprezentují i fóra pořádaná k hlavním 
tématům, která aktuálně hýbají finančním světem. Jejich významu 
v mozaice projektu odpovídá i prostor, který jim na portále věnu-
jeme. Každý návštěvník portálu může sledovat přehledně seřazené 
videozáznamy z fór, která Zlatá koruna v minulosti pořádala. 
V rámci této sekce mají návštěvníci také možnost sledovat živé 
přenosy z vybraných akcí. Počet diváků přenosů nás utvrzuje 
v tom, že tato služba je mezi veřejností velice oblíbená.  
 

WWW.ZLATAKORUNA.INFO





KONTAKTY

tel.: +420 274 780 740
mail: zlatakoruna@zlatakoruna.info
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