
 

 

Dvacet let Zlaté koruny 
Zlatá koruna zná vítěze jubilejního 20. ročníku soutěţe 

 
Nejstarší soutěţ finančních produktů u nás ocenila jiţ po dvacáté 

aktuálně nejlepší finanční produkty na trhu. Nezávislá porota, sloţená z více 
neţ 400 odborníků, ohodnotila celkem 190 produktů od 59 finančních 
společností ve 20 z celkem 22 kategorií. Zabodovaly především online 
produkty a ty, které myslí na uţivatelský komfort. Poprvé byly hodnoceny i 
produkty podporující udrţitelnost v nové kategorii Zelená koruna. 
 
 Zlatá koruna představuje spolehlivou, tradiční kvalitu na českém finančním 

trhu – unikátní projekt, který zvyšuje obecnou finanční gramotnost. Dvě desetiletí 

slouţí zdarma veřejnosti, které pomáhá s výběrem finančních produktů, motivuje 

banky ke zdravé konkurenci a všem přináší nové podněty, inspiraci, aktuální 

informace a poznatky ze světa financí u nás i ve světě.  

Zlatá koruna není jen soutěţ  

Zlatá koruna ale není jen pouhá soutěţ, v níţ nezávislá porota odborníků, 400 

členná Finanční akademie Zlaté koruny kaţdoročně zhodnotí stovky přihlášených 

finančních produktů desítek společností a bankovních domů, aby vybrala ty 

obsahově a uţivatelsky nejlepší.  

Portál www.zlatakoruna.info slouţí uţ rovněţ 20 let zdarma veřejnosti – jako 

zdroj informací, inspirace a orientace na českém finančním trhu. Orientaci ve 

finančních produktech usnadňují nejen výsledky soutěţe, ale také jejich porovnávač. 

Cenné jsou i diskuse návštěvníků webu v kartě produktu (celkem uţ víc neţ 8000 

diskusí, komentářů, odpovědí a názorů). 

Finanční fóra a diskusní stoly jsou pravidelná kaţdoroční setkání odborníků 

a patří k projektu Zlaté koruny od roku 2007 (s výjimkou let 2020 a 2021, kdy se 

nemohla konat kvůli pandemii). Jde o diskuse a výměny názorů předních ekonomů a 

bankéřů na aktuální finanční témata. Prestiţní odborná záleţitost, z níţ má vţdy 

uţitek i veřejnost, neboť můţe jednání on-line sledovat na internetu.  

Peníze v roušce www.penizevrousce.cz vznikly jako veřejná, bezplatná, 

„rychlá“ poradna Zlaté koruny krátce po vypuknutí pandemie v roce 2020. Kaţdý se 

zde dodnes můţe zeptat na cokoli z oblasti financí. Od odborníků, členů Finanční 

akademie Zlaté koruny se mu dostane rychlé odpovědi. Aktuálně je zde uţ na 2 000 

otázek a odpovědí ze všech oblastí financí. Peníze v roušce dnes uţ tvoří unikátní, 

přehlednou databázi fundovaných odpovědí, názorů, rad a návodů na řešení 

běţných, i speciálních finančních problémů a starostí současných lidí.  

 

  

http://www.zlatakoruna.info/
http://www.penizevrousce.cz/


 

 

Zlatá koruna oslavila 20. výročí vyhlášením těch nejlepších za rok 2022 

Galavečer Zlaté koruny, na němţ se tradičně vyhlašují nejlepší finanční 

produkty roku, mohl být konečně 29. 6. 2022 uspořádán osobním setkáním – po 

dvou letech, kdy se musel kvůli pandemii konat pouze prostřednictvím videa. Na 

letošním Galavečeru oslavila Zlatá koruna i své kulatiny. 

 

Ředitel a zakladatel projektu Pavel Doleţal se ohlédl za cestou, kterou projekt 

za dvě dekády ušel: „Jsem moc rád, že se nám, i přes náročnou turbulentní dobu, 

stále daří držet se našeho základního poslání. Zlatou korunu jsem zakládal 

především proto, abych pomohl lidem (ale i sobě) se orientovat v nepřehledné a 

složité finanční problematice. Posláním Zlaté koruny bylo, stále je a bude i nadále být 

spolehlivým nezávislým rádcem, zdarma pomáhat každému s výběrem finančních 

produktů a služeb, jež přibývají jak houby po dešti a jsou čím dál sofistikovanější.“ 

„Zodpovědnost jde vžd  ruku v ruce se vzděláváním.   proto je důležité nezapomínat 

na potřebu rozvíjení finanční gramotnosti.  aše doba totiž nabízí mnoho příležitostí, 

ale také rizik“, řekl při této příleţitosti ministr financí Zbyněk Stanjura, který nad 

projektem Zlatá koruna převzal záštitu a dodává: „ akže jsem rád, že e istují 

platform  jako Zlatá koruna, která letos slaví už své   . výročí. Přispívá k budování 

ducha zodpovědnosti – v současné složité situaci tak potřebného – tím, že rozšiřuje 

povědomí o celém portfoliu finančních produktů od h poték přes různé druh  

spoření, podí lové fond  či obchodování s cennými papír .  ěřím, že  inisterstvo 

financí bude i v budoucnu spolupracovat právě na těch projektech, které mají za cíl 

osvětu a rozvoj finanční gramotnosti.  esmírně si vážím těch, kteří takovou ambici 

mají. Zlatá koruna mezi ně bezesporu patří.“ 

Záštitu převzal také guvernér ČNB Jiří Rusnok a zhodnotil situaci ve finančním 

sektoru: „ álka na  krajině přinesla do současného ekonomického vývoje řadu 

výzev a nejistot.  ěřím však, že tuzemský finanční sektor zůstane i v této situaci 

zcela bezpečným a stabilním prostředím podporujícím další rozvoj celé české 

ekonomik .   této souvislosti také oce uji vstřícnost a pomoc, kterou jednotlivé 

finanční instituce posk tl  lidem zasaženým válečným konfliktem.“  

 

Kdo letos zvítězil? 

 

Nejvíce ocenění letos obdrţela MONETA Money Bank včetně 

společnosti MONETA Stavební spořitelna (12). MONETA Money Bank 

dlouhodobě boduje především v digitálních produktech, jako například On-line 

hypotéka od Monety (první místo v kategorii Novinka roku) nebo Aplikace nová 

MONETA Smart banka (první místo v občanské kategorii Cena veřejnosti). 

MONETA Money Bank si v roce 2022 připsala ještě jedno prvenství, a to 

v kategorii Podnikatelské účt .  

 

V počtu celkově oceněných produktů (10) je na druhém místě Česká 

spořitelna. Zlatou korunou ocenila Finanční akademie Zlaté koruny například její 



 

 

Hypotéku České spořitelny ve stejnojmenné kategorii. Tento produkt získává zlaté 

ocenění pravidelně. Dále byla společnost oceněna prvním místem v kategoriích 

Platební karty a Cena za společenskou odpovědnost. 

 

Skupina ČSOB obdrţela celkem sedm ocenění, Zlatou korunu obdrţela 

společnost ČSOB Leasing v kategorii Leasing. ČSOB je tak v počtu oceněných 

produktů na třetím místě. 

 

Tři Zlaté koruny si od poroty odnesla Fio banka,  a to v kategoriích Účt , 

Podnikatelské úvěr  a Obchodování s cennými papír . 

 

V pojišťovnictví si letos nejlépe vedla Kooperativa pojišťovna (první místo 

v kategoriích Životní pojištění a  eživotní pojištění). Produkt TREND, který letos 

obdrţel Stříbrnou korunu v kategorii Pojištění pro podnikatele, byl porotou Zlaté 

koruny poprvé oceněn jiţ v roce 2004. U příleţitostí dvacátého výročí Zlaté koruny 

byly letos také vyhlášeny  ejoce ovanější produkty za 20 let, a to ve dvou 

podkategoriích: pro fyzické osoby a podnikatele. Nejoceňovanějším produktem 

pro podnikatele za poslední dvě dekády se stal výše zmíněný TREND. Druhou 

kategorii, tedy nejoceňovanější produkt pro fyzické osoby, ovládl produkt FLEXI 

také od Kooperativa pojišťovny. 

 

Velmi dobře si vedla také společnost Air Bank, kterou porota ocenila 

Zlatou korunou v kategoriích Bankovní úvěr  a On-line aplikace. 

 

Novou kategorii Zelená koruna, ve které se hodnotí, jak produkt podporuje 

udrţitelnost, ovládla Půjčka na udrţitelné technologie od Komerční banky. 

 

Společnost Česká podnikatelská pojišťovna si od poroty odnesla 

ocenění v podobě jedné Zlaté, Stříbrné i Bronzové koruny. Nejlépe si vedl její 

produkt Pojištění podnikatelů a průmyslu v kategorii Pojištění pro podnikatele.  

 

V kategorii FinTech byly oceněny společnosti Portu, Roger a Twisto. Na 

prvních dvou místech v kategorii Penzijní spoření se umístily produkty od 

spolešnosti Conseq penzijní společnost. 

 

Druhou občanskou kategorii Cenu podnikatelů ovládl produkt ProfiPlán od 

Generali České pojišťovny. Zlatou korunou byly oceněny také společnosti 

UNIQA pojištovna (v podkategorii Cestovní pojištění), COFIDIS ( ebankovní 

úvěr ) a Amundi investiční společnost (Podílové fondy). 

 

Akademikem roku 2022 se stala paní Kateřina Lhotská. Ku příleţitosti 20. 

výročí fungování Zlaté koruny byli vyhlášeni Akademici 20 let, kteří jsou člen  

Finanční akademie po celou dobu Zlaté koruny: jsou jimi Jaroslav Daňhel, Petr 



 

 

Doucek, Martin Hanzlík, Jana Chuchvalcová, Tomáš Macků a Miroslav 

Ševčík. 

 
 ýsledk  soutěže Zlatá koruna 2022: 
 
Kategorie pro spotřebitele 
 

Účty 

1. Fio osobní účet bez poplatků Fio banka 

2. Běţný účet ZDARMA  Equa bank 

3. Běţný účet Air Bank Air Bank 

 
 
 

Stavební spoření 

1. Stavební spoření  MONETA Stavební spořitelna 

2. Stavební spoření od Buřinky v Georgi 
Stavební spořitelna České 
spořitelny 

3. Úvěr od Buřinky pro budoucnost 
Stavební spořitelna České 
spořitelny 

 

Hypotéky 

1. Hypotéka České spořitelny  Česká spořitelna 

2. Hypotéka bez poplatků  Hypoteční banka 

3. Online hypotéka od Monety MONETA Money Bank 

 
 
 

Bankovní úvěry 

1. 
Půjčka Air Bank odměňující za řádné 
splácení Air Bank 

2. 
Sjednání půjčky, konsolidace, kontokorentu 
plně online MONETA Money Bank 

3. Online půjčka České spořitelny Česká spořitelna 

 
 
 
 
 



 

 

 

Nebankovní úvěry 

1. Půjčka COFIDIS COFIDIS 

2. Kamali Home Credit 

3. Financování CHYTŘE Volkswagen Financial Services 

 
 

Podnikatelské úvěry 

1. Fio podnikatelský úvěr Fio banka  

2. 
Úvěr pro ţeny podnikatelky se zároukou 
EIF MONETA Money bank 

3. Podnikatelský profi úvěr Komerční banka 

 
 
 

Platební karty 

1. Virtuální George Karta Česká spořitelna  

2. ČSOB Premium Karta Československá obchodní banka 

3. Zlatá karta Equa bank Equa bank 

 
 
 

Ţivotní pojištění 

1. Ţivotní pojištění NA PŘÁNÍ Kooperativa pojišťovna  

2. Allianz ŢIVOT  Allianz pojišťovna 

3. NEON LIFE Česká podnikatelská pojišťovna 

 
 
 

Neţivotní pojištění 

1. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna  

2. Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojišťovna  

3. Allianz MůjDomov  Allianz pojišťovna 

 
 
 
 



 

 

 

Cestovní pojištění (ocenění v rámci kategorie Neţivotní pojištění) 

1. Cestovní pojištění  UNIQA pojišťovna  

2. Cestovko od Directu DIRECT pojišťovna 

3. Cestovní pojištění  Union pojišťovna 

 

Podílové fondy 

1. Amundi Funds Pioneer Fund - A CZK Hgd Amundi investiční společnost 

2. BNP Paribas Aqua BNP Paribas Asset Management 

3. BNP Paribas Disruptive Technology BNP Paribas Asset Management 

 
 

Penzijní spoření 

1. Conseq globální akciový účastnický fond Conseq penzijní společnost 

2. ZENIT Conseq penzijní společnost 

3. Penzijní spoření s ČS 
Česká spořitelna – penzijní 
společnost 

 
 

On-line aplikace 

1. Mobilní aplikace My Air Air Bank 

2. Aplikace nová MONETA Smart Banka  MONETA Money Bank 

3. George v mobilu Česká spořitelna 

 
 
 

Obchodování s cennými papíry 

1. Fio e-Broker Fio banka 

2. WebTrader Patria Finance Patria Finance 

3. SaxoTraderGO SAXO Bank A/S 

 
 

FinTech 

1. Portu  Portu 

2. Roger Roger 

https://www.zlatakoruna.info/u/conseq-ps
https://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/penzijni-sporeni/zenit-doplnkove-penzijni-sporeni-s-garanci-statnim-prispevkem-con
https://www.zlatakoruna.info/u/conseq-ps
https://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/on-line-aplikace/aplikace-nova-moneta-smart-banka-moneta-money-bank


 

 

3. Twisto Twisto 

Novinka roku 

1. Online hypotéka od Monety MONETA Money Bank 

2. Aplikace nová MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 

3. Jednorázová virtuální karta Česká spořitelna 

 
 

Zelená koruna 

1. Půjčka na udrţitelné technologie Komerční banka 

2. 
Hypotéka na úsporné bydlení - podpora 
energeticky šetrného bydlení od ČSOB Československá obchodní banka 

3. Amundi Multi-Asset Sustainable Future Amundi investiční společnosti 

 
 
 
Kategorie pro podnikatele 
 

Podnikatelské účty 

1. Konto PRO podnikání MONETA Money Bank 

2. Fio podnikatelský účet bez poplatků Fio banka 

3. CHYTRÝ účet Raiffeisenbank 

 
 
 

Leasing 

1. Operativní leasing ČSOB Leasing 

2. Profi Auto Komerční banka  

3. 
ČSOB AUTOPŮJČKA powered by ČSOB 
LEASING ČSOB Leasing 

 
 
 

Pojištění pro podnikatele 

1. Pojištění podnikatelů a průmyslu Česká podnikatelská pojišťovna 

2. TREND Kooperativa pojišťovna 

3. 
Pojištění odpovědnosti za újmu v segmentu 
průmyslových rizik Kooperativa pojišťovna 



 

 

 
 
 

Podnikatelské úvěry 

1. Fio podnikatelský úvěr Fio banka 

2. Úvěr pro ţeny podnikatelky se zárukou EIF MONETA Money Bank 

3. Podnikatelský profi úvěr  Komerční banka 

 
 
Ankety 
 

Cena veřejnosti 

1. Aplikace nová MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 

2. Běţný účet Tom Plus MONETA Money Bank 

3. 
ČSOB Smart s jedinečnou virtuální 
asistentkou Kate Československá obchodní banka 

 
 

Cena podnikatelů 

1. ProfiPlán Generali Česká 

2. Podnikatelská kreditní karta online MONETA Money Bank 

3. Spořicí účty pro ţivnostníky a firmy MONETA Money Bank 

 
 

Cena za společenskou odpovědnost 

1. Abeceda peněz od České spořitelny Česká spořitelna 

2. Aplikace Filip a Filipova olympiáda od ČSOB Československá obchodní banka 

3. Komunitní grantový program Dokáţeme víc Česká spořitelna 

 
Akademik roku 
Kateřina Lhotská 
 
Akademici 20 let 
Jaroslav Daňhel 
Petr Doucek 
Martin Hanzlík 
Jana Chuchvalcová 

https://www.zlatakoruna.info/financni-produkty/podnikatelske-uvery/podnikatelsky-profi-uver-komercni-banka
https://www.zlatakoruna.info/u/komercni-banka


 

 

Tomáš Macků 
Miroslav Ševčík 
 
Kontakt pro novináře: 
Mgr. Julien Dubois 
Manaţer projektu Zlatá koruna  
T: +420 274 780 740 
M: +420 602 213 425 
E: dubois@zlatakoruna.info 
www.zlatakoruna.info 
  
 
O soutěţi Zlatá koruna 

Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěţ 
Zlatá koruna, která kaţdoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. 
V tomto roce se koná její jiţ 20. ročník. 
 
V letošním roce se soutěţe zúčastnilo celkem 190 produktů. Soutěţ Zlatá koruna si 
získala vysoké renomé zejména tím, ţe produkty hodnotí nezávislá Finanční 
akademie sloţená z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. 
Nejlepším projektům v oblasti společenské odpovědnosti uděluje Zlatá koruna Cenu 
za společenskou odpovědnost. 
 
Soutěţ Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímţ 
cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních sluţeb. 
Jednotlivé projekty hodnotí FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie. 
 
Hodnocení poroty doplňuje hlasování veřejnosti v Ceně veřejnosti, kdy 
nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek 
Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěţí 
nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. 
 
Výsledky hodnocení v soutěţi 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. V roce 2020, krátce po vypuknutí koronakrize, Zlatá koruna zřídila pro 
veřejnost rádce Peníze v roušce, kde se formou diskusního fóra můţe kdokoli 
zeptat odborníků z Finanční akademie na cokoli z oblasti osobních i podnikatelských 
financí. 
 
Další informace o projektu Zlatá koruna a výsledky soutěţe najdete na 
www.zlatakoruna.info. 
 
 
Partneři soutěţe 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 

mailto:dubois@zlatakoruna.info
http://www.zlatakoruna.info/
http://www.zlatakoruna.info/


 

 

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 ţivnostníků 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  


