
 
 
 
 
Tisková zpráva  
Start projektu Rodinné pasy v Olomouckém kraji  
Olomouc 30.8.2007. Dnešního dne informovali zástupci Olomouckého kraje, jižní 
Moravy a koordinátora Rodinných pasů společnosti Sun Drive Communications 
zástupce médií o spuštění realizace projektu v Olomouckém kraji. Je již třetí 
lokalitou, kde projekt nabídne své výhody rodinám s dětmi. 
 
Jednání se zástupci Olomouckého kraje probíhala od sklonku roku 2006. Po 
úvodních setkáních a prezentaci přínosů a fungování Rodinných pasů, byly nastaveny 
veškeré parametry pro přijetí Radou kraje. Od této chvíle začaly konkrétní přípravy, které 
vyvrcholily dnem podpisu smlouvy 27. července tohoto roku. Za Olomoucký kraj se garantem 
projektu stal 1. náměstek hejtmana, Ing. Pavel Horák. Symbolickým startem projektu je 
dnešní tisková konference. 
 
Princip fungování 
Historicky první lokalitou v rámci České republiky, kde se projekt začal připravovat 
a realizovat (od 1.1.2006) byl Jihomoravský kraj. Smyslem Rodinných pasů je finančně 
napomáhat rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Projekt nabízí rodinám (držitelé) 
s alespoň jedním dítětem do 18ti let slevy od soukromých společností a příspěvkových 
organizací kraje (poskytovatelé). Rozsah nabízených výhod je široký – jsou připraveny 
slevy v oblasti kultury, volnočasových aktivit, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) 
a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). S první emisí karet pro zájemce 
z Olomouckého kraje se předběžně počítá v měsíci říjnu. 
 
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rozmezí 3-50% nejen po celé České 
republice. Jejich čerpání je možné také na území Slovenska a od července 2006 také 
v oblasti Dolního Rakouska. Na počátku listopadu 2006 se k Jihomoravskému kraji připojil 
také kraj Vysočina, nyní k 1. září 2007 i Olomoucký kraj. V příštím roce je plánováno rozšíření 
spolupráce o další kraje České republiky. 
 
Rodinný pas je obdobu slevové karty s názvem a logem projektu včetně loga Olomouckého 
kraje jako provozovatele systému, jména rodiny, počtem a rokem narození dětí. Karta slouží 
jako průkaz opravňující držitele čerpat výhody slevového systému. Na základě písemné nebo 
elektronické žádosti je Rodinný pas vystaven všem (i neúplným) rodinám, které mají trvalé 
bydliště na území kraje. Karty se tisknou hromadně, po té se rozesílají poštou, což může 
trvat 4-6 týdnů. Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba 
mající dítě v péči apod. 
 
Rodinné pasy jsou součástí slevového sytému Sphere card. Poskytovatelé jsou tedy označeni 
tímto logem, stojánkem a samolepkou. U většiny z nich je v prostorách prodejen vyvěšen 
certifikát vyznačující výši slevy. Jsou také prezentováni na internetových stránkách 
www.rodinnepasy.cz, v periodicky vydávaném a průběžně aktualizovaném katalogu 
poskytovatelů a dalších informačních materiálech. Projekt jim přináší zdarma propagaci na 
celém území kraje i v zahraničí (Dolní Rakousko), zvýšení obratu i počtu nových zákazníků a 
získání společenské prestiže. Počet poskytovatelů slev je celkem 9056 (v ČR 5180,  na 
Slovensku 2975, v Rakousku 898). Důležité je dodat, že při uplatňování slevy může pracovník 
poskytovatele požadovat kontrolu totožnosti držitele. 
 
 



Statistiky  Olomoucký kraj jižní Morava  Kraj Vysočina 
Start projektu  1. 9. 2007  1.1. 2006  1.11. 2006 
Počet poskytovatelů 354   779   415 
Počet držitelů  0   13.452   4.285  
 
Doprovodné aktivity 
Od začátku fungování projektu jsou tradičně připravována setkání jeho účastníků. V rámci 
Jmk proběhla již dvakrát akce „Den s rodinou“ - 24. září 2006 a 20. května 2007 v Brně Líšni 
v Mariánském údolí. Každé „zábavné odpoledne“  bylo připraveno tématicky, poprvé to byly 
„Skotské hry“, později „Napoleonská bitva u Slavkova“. V těchto dnech finišují přípravy na 
prozatím největší akci projektu za celou dobu jeho existence. Westernové městečko Šiklův 
mlýn u Zvole zažije dne 1. září setkání držitelů slevových karet Rodinných pasů kraje 
Jihomoravského a Vysočiny.  
 
Kde nalézt informace? 
Mezi jejich hlavní zdroje jednoznačně patří webová prezentace projektu www.rodinnepasy.cz. 
Konkrétní přínosy a informace zprostředkují zájemcům od měsíce září také rozhlas, televize a 
denní tisk. Další možností je telefonická linka HELP LINE, která funguje v rámci Kontaktního 
centra v době od 9-15 hodiny. Každý registrovaný uživatel obdrží jednou ročně tištěný 
katalog poskytovatelů, e-mailem k němu směřují e-aktuality. Dalšími materiály jsou 50% 
slevové katalogy, které jsou připravovány 2x ročně – jednou pro období léto, další pro zimu.  
 
Kde a jak se zaregistrovat? 
Pro samotnou registraci jsou třeba následující údaje - jméno rodiče, adresa trvalého bydliště 
včetně PSČ, jména dětí a rok jejich narození, kontakt respektive e-mail, případně telefonní 
číslo. Zadá-li zájemce při registraci e-mailovou adresu, budou mu zasílány aktuální informace 
o nových poskytovatelích, pořádaných akcích apod. Soukromé společnosti, úřady, odborové 
organizace a další zájemci mohou pomocí hromadných registračních formulářů přihlásit svoje 
zaměstnance do projektu Rodinné pasy. Zaměstnavatel pak může předat karty svým 
zaměstnancům osobně.  
 
K dispozici jsou tyto způsoby registrace: 
Dopis  - Kontaktní centrum, Rodinné pasy, P.O.BOX 80, 779 80 Olomouc, 
E-mail  - Registraci směřujte na info@rodinnepasy.cz, 
On-line - Vyplněním formuláře na uvedeném odkazu www.rodinnepasy.cz.  
 
Více informací naleznete na webové prezentaci projektu www.rodinnepasy.cz 
 
 
 
Kontakt: 
Ing. Pavel Horák    Ing. Stanislav Skoumal 
1. náměstek hejtmana     Tiskový mluvčí projektu Rodinné pasy 
Krajský úřad Olomouckého kraje  Sun Drive Communications s.r.o. 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno  
p.horak@kr-olomoucky.cz   skoumal@sundrive.cz 
 


