
 

 
Spolupráce Ministerstva kultury a projektu Rodinné pasy 
Praha 2. října 2008. Zástupci ministerstva kultury ČR (MKČR) včele s náměstkem Ing. Tomášem 
Stejskalem se setkali na konci měsíce září s představiteli projektu, který přináší atraktivní slevy 
rodinám s dětmi. Jeho myšlenku využívá ke dnešnímu dni celkem šest krajů v rámci České Republiky. 
Výsledkem společného jednání je dohoda o spolupráci a zapojení konkrétních památek do sítě 
poskytovatelů slev a výhod. 
 
K samotnému jednání došlo na popud MKČR, ministra Mgr. Václava Jehličky a členky rady 
Jihomoravského kraje, JUDr. Marie Cackové. Jejich společným cílem bylo rozšířit pestrou 
paletu slev Rodinných pasů v rámci celého státu o hrady, zámky, muzea, galerie a další 
objekty patřící do skupiny často navštěvovaných objektů. Další očekávaným efektem je 
zvýšení celkové počtu návštěvníků zmiňovaných kulturních památek. Zástupci ministerstva 
kultury ČR analyzují v současné době dostupná data a informace, která poskytla Marie 
Cacková. Po jasném vyhodnocení dat je rozhodnuto MKČR přistoupit k implementaci celého 
systému. 
 
Projekt Rodinné pasy zavedl jako první Jihomoravský kraj na počátku roku 2006. První 
slevové karty byly slavnostně předány v polovině května téhož roku. V měsíci červenci došlo 
k propojení projektu s obdobným systémem existujícím Dolního Rakouska. Na podzim 
přibývá k jižní Moravě sousední lokalita Vysočina. 
 
Rodinné pasy v druhém roku fungování začínají od 1. září 2007 nabízet své slevy i lidem 
z Olomouckého kraje. K prvním červenci tohoto roku začínají slevy platit i pro obyvatele 
prvního českého kraje. Rodinné slevy tak začínají na Pardubicku. Koncem léta 2008 jsou 
slevy nabízeny i na Zlínském kraji, 8. září se připojuje v pořadí šestý kraj, Ústecký.  
 
Všichni zájemci o využívání slev mohou využívat slevy na celém území České republiky, 
Slovenska i Dolního Rakouska. Aktuální seznam je průběžně doplňován na internetových 
stránkách www.rodinnepasy.cz 
 
S ostatními kraji, které projevily svůj zájem o realizaci systému, pokračují konkrétní jednání. 
Organizátoři Rodinných pasů očekávají, že tak do konce roku 2009 bude myšlenka 
poskytování slev držitelům slevových karet projektu rozšířena na většinu lokalit naší země. 
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