
 

 

Hledáme posily pro data-projekt 
Zlaté koruny 

 
Společnost pdMEDIA nabízí možnost účasti v unikátním projektu zaměřeném na zvyšování 

finanční gramotnosti. Budete se s námi podílet především na přípravě podkladů pro 
hodnocení finančních produktů Finanční akademií a na následné analýze, zpracování a 

medializaci těchto výstupů. 
 
Od roku 2003 se projekt Zlaté koruny zabývá kultivací a medializací finančních produktů. Pořádá 
jednu z nejznámějších a největších soutěží finančních produktů, eventy zabývající se aktuálními 
finančními a ekonomickými tématy a pomáhá tak ke zlepšení finanční gramotnosti nejširší veřejnosti. 
Zlatá koruna na svém webu soustřeďuje nabídku více než 700 nejvýznamnějších produktů na trhu a 
to včetně změn, kterými během let procházely. Celkovou objektivitu a jedinečnost dat doplňuje 
pravidelné strukturované hodnocení finančních produktů odborníky – Finanční akademií, která má již 
téměř 400 členů. Databáze obsahuje zcela unikátní a jedinečná data o finančním trhu a jeho 
produktech, která byla shromážděna během 18 let. 
 
Rádi bychom projekt nyní posunuli a využili možností, které nabízí současný pokrok v technologiích a 
v digitalizaci využitím softwarové analýzy dat.  

Chcete se zapojit? 

Pojďte do toho s námi! Vyberte si kategorii (kategorie), která Vás nejvíce zajímá, a pusťme se do 
toho.  

Kategorie pro výběr: 
1. Účty 

2. Úvěry 

3. Hypotéky 

4. Stavební spoření 

5. Platební karty 

6. Životní pojištění 

7. Neživotní pojištění 

8. Penzijní spoření 

9. Podílové fondy 

10. Online aplikace 

11. Obchodování s CP 

12. Podnikatelské účty 

13. Podnikatelské úvěry 

14. Leasing 

15. Pojištění pro podnikatele 



 

Co Vám můžeme nabídnout? 
 

 účast v unikátním projektu  
 flexibilitu 
 zázemí zavedené firmy s dobrou reputací 
 osobní setkání i online cally se zajímavými lidmi (elity ekonomického a finančního sektoru) 
 účast na konferencích a networking 

 

Chcete vědět více informací? Napište na zlatakoruna@zlatakoruna.info a do předmětu uveďte 
„Dataprojekt“. Začátek zapojení se do projektu je dle dohody.  

 
 
 

 
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. Nyní se koná již 19. ročník. 
 
Posledního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 196 produktů od 70 finančních společností. Soutěž 
Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční akademie složená 
z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. Zlatá koruna také uděluje ve spolupráci 
s výzkumnou agenturou Cenu za společenskou odpovědnost. 
 
Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou 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. 
 
Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí 
veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno 
o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. 
V posledním ročníku bylo odevzdáno 80 tisíc hlasů. 
 
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. 
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