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100 000 korun od ERSTE Premier získala Liběna Rochová, absolutní vítězka 

Cen Czech Grand Design 2015 

 

 Česká spořitelna je partnerem již desátého ročníku Cen Czech Grand Design 

 Letošní vítězové byli v sobotu, 19.března 2016, slavnostně vyhlášeni ve Stavovském divadle 

 Absolutní vítězkou a Grand designérkou roku se stala módní návrhářka Liběna Rochová, od banky 

získala zakázku ve výši 100 tisíc Kč na výrobu ocenění pro příští ročník  

 Výstava nejširších nominací je k vidění v Národním technickém muzeu 

 

Česká spořitelna podporuje Ceny Czech Grand Design už od jejich založení v roce 2006. Generálním 

partnerem cen je nyní již pátým rokem značka ERSTE Premier, pod jejíž hlavičkou Česká spořitelna poskytuje 

své služby movitější klientele. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku se konalo v sobotu, 19. března 2016 ve 

Stavovském divadle v Praze. Absolutním vítězem Cen Czech Grand Design 2015 a tedy Grand designérem 

roku 2015 je módní návrhářka Liběna Rochová za kolekci Partitury. Zvítězila i v kategorii Módní designér roku 

a odnesla si tak hned dvě ceny, skleněné objekty se zatavenou ampulkou s vůní, které navrhlo studio 

Dechem, Michaela Tomišková a Jakub Janďourek. Ceny vznikly ve spolupráci se sklárnou Moser. 

Designérem roku se stal Olgoj Chorchoj. In memoriam byl oceněn také architekt a designér Bořek Šípek, 

který vstoupil do Síně slávy. 

 

„Vítězi bych rád popřál mnoho nových nápadů a inspirace pro další projekty a především mu držím palce, aby 

ho neopustila touha obohacovat tvář designu v České republice. Věřím, že cesta plnění snů tímto večerem 

nekončí a finanční odměna bude motivací k další úspěšné tvorbě,“ říká Jiří Zelinka, ředitel Erste Premier a 

Erste Private Banking, a dodává: „V ERSTE Premier jsme potěšeni, že můžeme podpořit umělce, kteří tvoří 

díla s trvalou hodnotou, a že můžeme prostřednictvím mimořádných zážitků propojovat svět kvalitního 

designu se světem nadstandardních služeb Erste Premier.“ 

 
Výroční ceny Akademie designu ČR (Ceny Czech Grand Design) každoročně oceňují tvůrce za mimořádné počiny v 

oblasti designu a zároveň pomáhají široké veřejnosti lépe se orientovat na scéně českého designu. Jména vítězů 

vzešla z hlasování Akademie designu ČR složené z předních českých odborníků na design. Ceny byly uděleny v 

následujících kategoriích: Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, 

Fotograf roku, Výrobce roku a Obchod roku, Objev roku a cena pro absolutního vítěze, tedy Grand designér roku, 

který se stane autorem ceny pro Ceny Czech Grand Design 2016. Více informací o Cenách Czech Grand Design zde. 
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 

 
Kristýna Havligerová  Veronika Exnerová    
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 
 
 
Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 

 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  376 našich poboček má bezbariérový 

přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou 

činnost díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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