
 

 

Šťastná sedmička Rodinných pasů 
3. září 2009, Hradec Králové. Na dnešní tiskové konferenci byla v Královéhradeckém 
kraji oficiálně spuštěna konkrétní podoba pomoci rodinám s dětmi. Atraktivní slevy, 
zábava, cestování, soutěže, velká setkání s ostatními registrovanými rodinami. Nejen 
to nabídne všem zájemcům od začátku září letošního roku projekt Rodinné pasy. 
Královéhradecký kraj se tak připojil k dalším šesti krajům. 
 
Jak fungují Rodinné pasy? Rodinný pas je obdobou slevové karty s názvem a logem projektu, 
loga 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 žadatelům zdarma, 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.  
 

Jak velké slevy jsou v nabídce? 
Využití slev v rozmezí 3-50% je možné nejen po celé České republice, ale i na území Slovenska. Od 

července 2006 také v oblasti Dolního Rakouska. Smyslem Rodinných pasů je finančně napomáhat 

rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Zájemcem o slevovou kartu může být rodina (i neúplná) 
s minimálně jedním dítětem do 18 let. Projekt nabízí rodinám slevy od soukromých společností a 

příspěvkových organizací. Možnost využití slev je opravdu široký, poskytovatelé je připravili v oblasti 
kultury, volnočasových aktivit, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb 

(např. restaurace, ubytování, dovolené). Organizátoři čekají velký zájem, který umožní první emisi 

karet v polovině měsíce října. 
 

Jak postupoval projekt? První lokalitou v ČR, ve které se od začátku roku 2006 projekt začal 
rozvíjet, byl Jihomoravský kraj. V listopadu 2006 se připojil kraj Vysočina, k 1. září 2007 Olomoucký 

kraj. V roce 2008 následovalo postupně Pardubicko, Zlínsko a Ústecký kraj. Královéhradecký se tak 

stalou symbolickou šťastnou sedmičkou v rozvoji a rozšiřování Rodinných pasů. 
 

Kde lze nalézt podrobnější informace? 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 průběžně aktualizovaném tištěném 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 14268. Při uplatňování slevy může pracovník 

poskytovatele požadovat kontrolu totožnosti držitele. Jak mají zájemci o slevovou kartu postupovat? 
K získání slevové karty je třeba se nejdříve registrovat. Možností je několik. Poštou na adresu Rodinné 

pasy, P.O. BOX 5, 500 01 Hradec Králové, nebo e-mailem na adrese hradec@rodinnepasy.cz či 

vyplněním formuláře na webových stránkách www.rodinnepasy.cz.  
 

Miroslav Uchytil, člen rady s gescí za sociální oblast, dodává k připojení Královéhradeckého kraje: 
„Samotný systém projektu Rodinné pasy nás významně oslovil již v minulém roce. Jsem rád, že 

přípravy proběhly bez větších problémů a dnes tak můžeme začít. Rodiny si podporu zaslouží, o tom 
není pochyb. Ať tedy nám všem, nejen organizátorům, ale hlavně zájemcům o slevové karty, přeje 

v životě štěstí. Máme na stvrzenku, jsme přeci sedmou lokalitou v pořadí“. 
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