
 
 

Tisková zpráva 

Zlatá koruna zahajuje 21. ročník soutěže 
o nejlepší finanční produkty roku 2023 

 
Zlatá koruna, nejstarší celostátní soutěž finančních produktů u nás, zahajuje 21. ročník 
soutěže. Téměř 400členná Finanční akademie, složená z nezávislých odborníků, opět 
ohodnotí stovky finančních produktů ve spotřebitelských a podnikatelských kategoriích. 
Vedle odborného hodnocení probíhá i anketa veřejnosti o nejoblíbenější finanční produkty 
Cena veřejnosti a Cena podnikatelů. Své oblíbené produkty tak může každý podpořit na 
webu www.zlatakoruna.info. 
 
V současné době vysoké inflace pomáhají veřejnosti výsledky hodnocení v soutěži Zlatá 
koruna orientovat se v široké nabídce finančních produktů a usnadňují porozumět nabídkám 
finančních společností. Zlatá koruna pomáhá i v souvislosti se zvyšováním úrokové míry tím, 
že poskytuje rady a informace o spořicích produktech a úvěrech. 
 
V roce 2022 pokračoval projekt Peníze v roušce. Tento unikátní rádce nabízí možnost zeptat 
se odborníků zdarma na cokoli z oblasti financí, a to nejen v souvislosti s doznívající 
pandemií. V této poradně odpovídají odborníci z řad členů Finanční akademie a tak se staly 
Peníze v roušce obsáhlou a cennou databází, v níž je možné najít stovky rad, informací a 
odborných názorů týkajících se osobních i podnikatelských financí. Nyní bude tento projekt 
pokračovat jako Rádce Zlaté koruny i bez roušky. 
 
V anketě Cena veřejnosti je možné hlasovat hned dvakrát. V prvním nominačním kole lze 
udělit hlas jakémukoliv produktu na trhu. Do finálového kola pak postoupí 20 finančních 
produktů s největším počtem hlasů a rozhodne se v něm o vítězích. Cena podnikatelů je 
jednokolová. Pro hlasující jsou připraveny zajímavé ceny. Hlasovat v anketě 21. ročníku 
soutěže Zlatá koruna je možné na webových stránkách http://www.zlatakoruna.info, kde 
jsou k dispozici i pravidla soutěže.  
 
Výsledky odborného hodnocení a veřejných anket nového ročníku soutěže finančních 
produktů Zlatá koruna budou známy v květnu 2023. 
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O soutěži Zlatá koruna 
 
Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, 
která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. 
 
V jubilejním 20. ročníku se soutěže zúčastnilo celkem 190 produktů ve 24 soutěžních 
kategoriích. Ve 20. ročníku také přibyla nová kategorie Zelená koruna pro produkty, které 
podporují udržitelnost. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že 
produkty hodnotí Finanční akademie Zlaté koruny složená z téměř 400 odborníků. Ta 
rozhoduje i o Novince roku. Zlatá koruna také uděluje Cenu za společenskou odpovědnost. 
 
Soutěž Zlatá koruna obsahuje také kategorii FinTech, jejímž cílem je sledování aktuálních 
trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty hodnotí FinTech 
akademie, která je součástí Finanční akademie Zlaté koruny. 
 
Hodnocení poroty doplňují ankety Cena veřejnosti a Cena podnikatelů, kdy nejoblíbenější 
finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny, respektive 
od roku 2008 je hlasování rozšířeno ještě o Cenu podnikatelů, nejoblíbenější finanční 
produkty pro malé a střední podnikatele. 
 
Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v 
nabídce finančních produktů, motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti 
jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. Další informace a 
výsledky soutěže Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info. 
 

Partneři soutěže Zlatá koruna 2022 

Generální partner a organizátor: pdMEDIA s.r.o. 

Partneři: Skupina ČEZ, CRIF Credit Bureau, vinařský dům Dobrá nálada, TOP 
HOTELS GROUP, Galerie Golf Hostivař, Adams Barbershop, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Vysoká škola ekonomie a managementu, Česká mincovna, JK 
Jitka Kudláčková, Tessuto  

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Blesk, E15 

Mediální partneři: Kurzy.cz, Fleet,Bankovnictví,Epravo.cz 

Odborní partneři: Česká asociace společností finančního poradenství a 
zprostředkován, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, European 
Financial Planning Association ČR, Business & Professional Women ČR, Asociace 
pro kapitálový trh ČR, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace 
hypotečních makléřů ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace penzijních 
společností ČR, Czech Fintech Associaton, Česká Insurtech Asociace 
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