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CORRENCY

Vyhodnocení projektu 
na Praze 1
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EXECUTIVE SUMMARY
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Corrency je pokročilý transakční systém, vyvinutý v České republice, který umožňuje efektivní 
podporu lokální ekonomiky a občanů. Po ověření funkčnosti v roce 2021 v Kyjově se pro jeho 
pilotní otestování rozhodla i Praha 1. Transakční systém Corrency je zcela bezpapírový 
a funguje v reálném čase. Protože občané s veřejnými prostředky nepřijdou fyzicky do styku, 
minimalizuje se možnost jejich zneužití.

Příprava projektu byla komplikována probíhající epidemií nemoci Covid-19. Zároveň se během 
přípravy zásadně změnila makroekonomická situace. Zatímco restaurace byly během pilotu 
obsazeny turisty, kteří po epidemii covidu znova začali plnit centrum Prahy, vysoké ceny energií 
a služeb způsobily, že sociálně slabší občané museli v době pilotu začít počítat každou korunu.

Projekt Corrency tak nečekaně pomohl zmírnit dopady vysokých cen na obyvatele Prahy 1. Důkazem je žebříček 
provozoven s nejvyšší útratou: Na prvním místě je masna (MADE GROUP) v Kozí ulici, kde na základě kvalitativního 
dotazování občané využívali podporu k nákupu základních potravin. Podobně "Apetit Praha" je lahůdkářství a prodejna 
potravin v Domě 
s pečovatelskou službou na Dlouhé ulici. Šetřením bylo též potvrzeno, že v restauraci Mincovna (Goose s.r.o.) na 
Satroměstském náměstí byla podpora čerpána skupinou starších obyvatel městské části Praha 1 ke kozumaci teplé stravy 
a piva (štamgasti).

Systém Corrency byl občany hodnocen jako "snadný a rychlý" (95 %), naprostá většina (98%) hodnotí zapojení se do 
projektu jako "jednoduché" nebo "velmi jednoduché". To je potěšující i proto, že 24 % tvořili občané nad 60 let. Projekt 
corrency hodnotí dobře i podnikatelé, 90,6 % by uvítalo jeho prodloužení. V neposlední řadě Corrency za hladký a funkční 
systém považuje i transakční banka, Česká spořitelna.

Dovolte mi všem zúčastněných osobám i subjektům tímto za celý tým Corrency poděkovat.

Petr Stuchlík, CEO Corrency
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
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Zastupitelstvo městské části Prahy 1 dne 15. 3. 2022 na 
svém 33. zasedání usnesením č. UZ22_0352 vzalo na 
vědomí “návrh pilotního projektu systému Corrency jako 
nástroje pro podporu občanů a oživení lokální 
ekonomiky” a schválilo “využití systému Corrency za 
účelem ověření jeho funkčnosti a využitelnosti pro 
potřeby MČ Praha 1 v rozsahu pilotního projektu 
s parametry dle přílohy tohoto usnesení”

Zhodnocení: Corrency ve smyslu Usnesení plně uspělo.
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ČASOVÁ OSA PROJEKTU
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Září 2021 - Leden 2022     

Březen 2022                        

Květen - Červen 2022  
 
8. 4. 2022 - 20. 6. 2022

8. 4. 2022 - 10. 5. 2022
 
1. 5. 2022 - 30. 6. 2022

Červenec - Srpen 2022 

Příprava projektu, definování právního rámce

Schválení Zastupitelstvem MČ P1 (podpora napříč politickými stranami)
Poznámka: přípravu projektu komplikovala epidemie onemocnění Covid-19 a platná epidemiologická opatření

Pilotní projekt
 
Registrace občanů

Registrace obchodníků
 
Využívání correntů občany s jejich spoluúčastí

Vyhodnocení projektu
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ZÁSAH CORRENCY NA PRAZE 1
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Praha 1 je velmi netypickou obcí. Vysoký počet obyvatel s trvalým bydlištěm žije mimo městskou část, 
často i mimo Prahu a ČR. Zároveň neobvykle vysoký počet obyvatel tvoří cizinci. To vše komplikuje 
komunikaci s občany.

Přibližný počet obyvatel: 30 000
Odhad skutečně žijících na Praze 1: 15 000
Odhadovaný počet cizích státních příslušníků: 6 000

V tomto světle představuje 1 489 zapojených občanů přibližně 10 % občanů MČP1 reálně žijících 
v městské části. Z nich 1 101 občanů systém v praxi použilo, což je skvělý předpoklad pro budoucí 
plnohodnotné využití systému.

Corrency tak má na Praze 1 více než tisíc ambasadorů. 95 % jich hodnotí fungování systému jako snadné 
a rychlé.
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PREFERENCE POTŘEBNÝCH
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Městská část Praha 1, její radní i zastupitelé, opakovaně zdůraznili zájem na zapojení sociálně 
potřebných, zejména občanů -- seniorů. 

Tím se v rámci pilotního projektu Corrency sledovaly dva cíle:

 1. Ověření, zda je systém Corrency vhodný i pro seniory. Dle výsledků ex-post výzkumů byla 
snadnost registrace 
i používání potvrzena (viz dále).

 2. Vlastní pomoc občanům -- seniorům v situaci rychle rostoucích cen. Přestože starší občané 
obecně nepatří 
v populaci k inovátorům a podporovatelům novinek, podařilo se týmu Corrency intenzivní spoluprací 
s MČ
 i seniorskými organizacemi na Praze 1 dosáhnout významného zastoupení občanů starších 60-ti let, 
jak je zřejmé 
z následujícího přehledu (Zdroj: ČSÚ a Corrency).

Počet občanů nad 60 let zapojených v Corrency na Praze 1 byl o 12,9 % vyšší než je jejich 
zastoupení mezi obyvateli.

Zastoupení občanů nad 60 let věku:
ČR: 25,26%
Praha: 22,12%
Praha 1: 21,40%
Corrency Praha 1: 24,18% (registrace)
Corrency Praha 1: 24,16% (využívání)
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SLOVO STAROSTY
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“Podnikání zažívalo těžké chvíle v dobách covidu a nyní jsou 
tu problémy s drahými energiemi, surovinami a dalšími 
vstupy. Jsem rád, že jsme tímto pilotním projektem 
(Corrency) ukázali cestu, jak pomoci nejen podnikatelům, 
ale také zvýšit koupěschopnost našich občanů.”

Ing. Petr Hejma
Starosta MČ Praha 1 o Corrency.
9. 6. 2022, Zdroj: TZ MČ P1
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SLOVO RADNÍHO PRO PODPORU 
PODNIKÁNÍ
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“Projekt byl dobře načasován. V této době totiž potřebují 
podporu po covidové pandemii nejen podnikatelé, ale s 
rostoucími životními náklady a rostoucí inflací i obyvatelé”

Ing. Karel Grabein Procházka
Člen RMČ Praha 1 pro cestovní ruch, podporu podnikání, obchod a služby, 
tržní řád 
a strategie ekonomické činnosti
9. 6. 2022, Zdroj: TZ MČ P1
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VYPOŘÁDÁNÍ PLATEB: ČESKÁ SPOŘITELNA
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“Spolupráce s Corrency proběhla za Českou spořitelnu 
hladce a bez problémů. Vítáme aktivity na podporu 
místního podnikání a lokálních komunit. Děkujeme za 
spolupráci a jsme připraveni na další projekty, které 
podpoří lepší život našich občanů, neboť spolu 
jsme #silnější”

Petr Chlupáč - Senior manažer pro digitalizaci 
veřejného sektoru, Česká spořitelna a.s.
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JAK FUNGUJE CORRENCY
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Prohlédněte si video od Janka Rubeše (Kluci z Prahy) - 1:57 min.

Anglická verze 

Německá verze

Česká verze 

https://www.youtube.com/watch?v=CskWHnYPeMM
https://www.youtube.com/watch?v=5UwKu2ZZCRk
https://www.youtube.com/watch?v=EbVKHKQ8X_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CskWHnYPeMM
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ZÁMĚR PROJEKTU
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Záměrem projektu bylo posílit koupěschopnost místních obyvatel a podpořit provozovny zasažené 
covidem.  

PARAMETRY EMISE

EMISE: 

POČET INTERVALŮ:

2 000  000 Kč

1

MIN. VĚK OBČANA: 15  let 

TRVÁNÍ:  1.5. - 30.6.2022 (61 dnů)

MAX. POČET OBČANŮ: 2 000 

MAX. POČET OBCHODNÍKŮ: 400

SPOLUÚČAST: 50  %

ČÁSTKA NA OBČANA: 1000 Kč (COR)*

* Dále v textu označujeme peníze z MČ jako COR = correnty, aby byly odlišeny od vlastních peněz občanů 
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MĚSTSKÁ ČÁST PODPOŘILA PILOTNÍ PROJEKT ČÁSTKOU 975 000 Kč 
OBČANÉ PODPOŘILI MÍSTNÍ OBCHODNÍKY ČÁSTKOU 2,2 MIL. KČ 
(975 000 Kč z městského rozpočtu + 1 221 000 z vlastních peněz občanů)
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Celková podpora obchodníkům:

2 196 000 Kč 
3 215 transakcí

Utraceno 975 000 correntů

Průměrná výše uplatněných
Correntů při transakci byla 303 Kč 

1 489
zapojených občanů

DATA PROJEKTU

74% registrovaných občanů 
alespoň s jednou transakcí

42% registrovaných občanů 
utratilo všech 1000 correntů

65% rozdělených correntů bylo 
utraceno

58 občanů se registrovalo do 
projektu fyzicky
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DATA PROJEKTU Top 10 provozoven s největší útratou correntů:

3 215 transakcí

155
zapojených obchodníků

Průměrná podpora činila 
6 290 correntů na obchodníka

80% Prostředků bylo utraceno u 37 
obchodníků

Název Kategorie Objem v COR

MADE GROUP, a.s. Masna 130 993

Vacek Bio-Market s.r.o. Bio potraviny 65 095

Gooose s.r.o. Restaurace 37 126

Dobrá trafika Kavárna 30 201

Jana Pichlová Šťastná Restaurace 27 894

Café Bar Platýz s.r.o. Kavárna 17 257

APETIT PRAHA v.o.s. Kavárna 12 157

HAMMER s.r.o. Kavárna 10 493

Caffé Amato, s.r.o. Kavárna 8 282

FofrKafe, s.r.o. Kavárna 7 655

67 Občanů provedlo transakce 
pouze pomocí OP (128 použilo OP 
pro platbu alespoň jednou)

TOP 10 obchodníků realizovalo 
35,5 % objemu transakcí
v correntech
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DATA PROJEKTU

Do projektu se zapojili občané všech věkových skupin.

registrovaní občané

registrovaní občané co uplatnili Corrency minimálně jednou



CORRENCY. PODPORUJEME LOKÁLNÍ EKONOMIKU.     |     15

DATA PROJEKTU

Objem transakcí po týdnech.

Z grafu je zřejmé následující: 

• občané se postupně učili systém Corrency 
využívat 

• velký zájem během posledního týdne je motivován 
snahou vyčerpat co nejvíce correntů a tak o ně 
nepřijít (toto je typické chování občanů)
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HODNOCENÍ PROJEKTU OBČANY
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Uvítali jste nový způsob distribuce podpor Corrency, 
který proběhl ve Vašem městě?

velmi mě zaujalo                                                                                      vůbec mě nezaujalo

Bylo pro vás jednoduché zapojit se do projektu Corrency?

velmi jednoduché                                                                                nesmírně komplikované

Jak hodnotíte fungování plateb pomocí systému Corrency?
Jak moc byl podle Vás projekt Corrency přínosem pro 
pomoc obchodníkům či službám?

snadné a rychlé                                                                              zdlouhavé a komplikované velmi přínosný                                                                                             neměl žádný efekt

79 % 15 % 4 % 2 % 1 % 74 % 18 % 5 % 2 % 1 %

63 % 16 % 15 % 4 % 2 % 45 % 30 % 18 % 4 % 3 %

Odpovídalo 280 občanů.
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HODNOCENÍ PROJEKTU OBCHODNÍKY
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Jak hodnotíte přínos Corrency pro Vaše podnikání?

velmi mě zaujalo                                                                                      vůbec mě nezaujalo

Zvýšil systém Corrency povědomí o Vašem podnikání?

velmi jednoduché                                                                                nesmírně komplikované

Jak hodnotíte způsob placení correntem ve Vašem 
obchodě či provozovně?

Uvítali byste prodloužení Corrency o dalších 6 měsíců s tím, 
že lidé by dostávali každý měsíc 1000 correntů a v daném 
období je vždy utratili?

vynikající                                                                                                                         slabé

vynikající                                                                                                                nevyhovující  

Ano                                                                                                                             

Ne                                                                                                                             

43 % 18 % 12 % 15 % 12 % 34 % 9 % 18 % 27 % 12 %

64 % 9 % 9 % 15 % 3 %

Odpovídalo 33 obchodníků.

Jak hodnotíte přínos Corrency pro Vaše podnikání?
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBČANŮ
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“Chtěl jsem moc poděkovat za úžasnou akci 
jak pro podnikatele na Praze 1, tak
i obyvatele na Praze 1.
Moc mě akce potěšila a myslím, že to bylo 
velkým přínosem a oživením pro obě strany.

Hezké letní prázdniny a budu se těšit, pokud 
se podobná akce bude opakovat.”

René P.
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBČANŮ
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBCHODNÍKŮ
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NOSTRESS Bakery

“Myslím, že se občanům i nám obchodníkům 
tato služba líbila. Jen nejvíc lidí přišlo až 
poslední den.”

Karin P.
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBCHODNÍKŮ
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Masna Kozí

“Vedle stálých zákazníků, kteří projekt 
využili, přišlo nakoupit i dost zákazníků úplně 
nových. Našlo se i pár jedinců, kteří
o nás vůbec nevěděli nebo u nás nikdy 
nebyli a díky correntům se stali našimi 
zákazníky.

Sytém byl srozumitelný a snadný v praxi.”

Alena K.
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBCHODNÍKŮ
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Restaurace Mincovna

“Rádi jsme se zúčastnili a snad jsme byli 
malým přínosem do Vašeho programu.
Zásadně jsme s tím problém neměli, ale 
když měla probíhat platba ve špičkách, tak 
placení byl pro personál zdržovací proces.”

Martin P. – restaurant manager
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ZPĚTNÁ VAZBA OD OBCHODNÍKŮ

23

100CLASS concept store

“Sdílela a šířila jsem to, kde to šlo;). Pár 
zákazníků už u mě bylo, ale myslím, že to asi 
raději využijí za jídlo atp., co jsem tak 
odposlouchala;). Každopádně já jsem ráda 
za každou aktivitu, tak moc děkuji za váš 
projekt”

Vendula S.
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PROJEKT V MÉDIÍCH
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MEDIÁLNÍ ANALÝZA

1. 3. 2022 - 26. 7. 2022

Počet výstupů:  116
GRP: 110,14
AVE: 9,98 mil. Kč

GRP, Gross Rating Point. Jedná se o veličinu, kterou se vyjadřuje zásah kampaně v široké 
cílové skupině, tj. osoby starší 15 let. 1 GRP se rovná zásahu 1 % široké cílové skupiny.

AVE, Advertising Value Equivalent. Je to nástroj k měření dopadu médií a inzerce neboli 
kolik finančních prostředků bylo ušetřeno v porovnání s placenou inzercí (přepočet 
publicity na cenu srovnatelného inzertního prostoru). AVE rovné 1 tisíci Kč znamená, že 
pro získání stejného inzertního prostoru by musel zadavatel vynaložit 1 tisíc Kč.
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PŘEHLED MÉDIÍ

https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/o-program-podpory-lokalni-ekonomiky-corrency-je-podle-prahy-1-zajem
https://region.rozhlas.cz/motivace-ke-sportovani-a-oziveni-ekonomiky-praha-18-a-praha-1-rozdeli-mezi-sve-8742700
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/correnty-mena-nakupy-koruna-prodejci.A220429_662476_domaci_baky
https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/correnty-jako-penize-prvni-prazska-mestska-cast-spusti-projekt-podpory-lokalni-ekonomiky
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ZAUJAL I VÝZNAMNÉ ČINITELE

"V této době Corrency může být vhodný nástroj. Bylo by dobré ho vyzkoušet a poté 
vyhodnotit zkušenosti.”

— Jiří Rusnok, guvernér České národní banky (Reuters.com, 13. 5. 2021)

“Corrency je nejlepší nástroj na podporu lokální ekonomiky. Vy dáte finanční prostředky 
obyvatelům a oni sami musí velmi přemýšlet, kde je potom utratí, protože k tomu přidávají svůj díl 
finančních prostředků. Není to pouze vyhazování peněz z vrtulníku.”

— František Lukl, starosta města Kyjova, předseda Svazu měst a obcí ČR (iDnes.cz, 10. 5. 2021)

”Navrhované řešení nabízí mnohem širší možné uplatnění i v dalších ekonomických
a sociálních tématech.“ 

— Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu (Česká-justice.cz, 11. 1. 2021)
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DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ
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