
 

 

Projekt Rodinné pasy finišuje 
Brno 22.2.2006. Od první tiskové konference, která představila na počátku měsíce ledna projekt 
Rodinné pasy jako celek, se událo nespočet jednání a kroků. Výsledky jsou velmi pozitivní a konkrétní. 
Zájem projevují na jedné straně rodiny s dětmi, kterých je již přihlášeno od ledna přibližně 2tis. Na 
druhé jsou velmi aktivní i poskytovatelé slev v podobě soukromých firem a příspěvkových organizací.  
 
Jen pro úplnost zopakujme, jak projekt Rodinné pasy funguje. Rodinám s alespoň jedním dítětem do 
18ti let, které obdrží na základě přihlášky zdarma průkaz účasti v projektu, budou nabízeny slevy od 
soukromých společností i dalších organizací privátního i veřejného charakteru. Rozsah nabízených 
výhod je velmi široký. Zájemci budou moci využívat slevy v oblasti kultury, volnočasových aktivit, 
klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, 
ubytování, dovolené). Zajímavostí je, že se uvažuje o rozšíření čerpání slev i v rámci zdravotnictví, 
např. při pobytu dítěte v nemocnici pro jeho doprovod. Dodejme ještě, že první emise karet proběhne 
u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který je stanoven na den 15. května. 
 
Za necelé dva měsíce proběhlo nespočet jednání, která měla hned několik cílů. Hlavním z nich bylo 
zajistit dostatečný počet poskytovatelů slev. Jménem hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Stanislava 
Juránka, byla dne 27. ledna podepsána smlouva se společností, která se zavázala k provozování 
slevového systému. Díky tomuto kroku je na straně nabídky připraveno cca 5tis. obchodních míst.  
 
Myšlenka slevového systému v Jihomoravském kraji již oslovila více než 2 tis. rodin, které se ke 
dnešnímu datu přihlásily. Jde o jedno z kritérií, díky kterým lze hodnotit start projektu nad očekávání 
příznivě. Srovnání poskytne např. statistika fungujícího systému Familienpass z Dolního Rakouska, kde 
po pěti letech fungování využívalo slev 5 tis. rodin. Poslední poskytnuté údaje hovoří o zapojení 80% 
rodin. Propojení obdobných systémů na území Jmk a bližší části Rakouska se nabízelo již od začátku. 
Jeho hlavní předpoklad je ke dnešnímu dni splněn. S rakouskou stranou byly na jednání v St. Pólten 
dohodnuty kroky směřující k realizaci spolupráce již od pololetí 2006. 
 
V rámci pro rodinné politiky byla dohodnuta s MPSV dotace v hodnotě 1mil. Kč. Část této sumy bude 
směrována i pro soutěže „Obec pozorná k rodině“ a „Firma pozorná k rodině“. Cílem tohoto finančního 
příspěvku je motivovat potenciální poskytovatele slev a služeb, kteří přispívají k podpoře rodiny. 
 
Garant projektu, JuDr. Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského kraje je spokojena s dosavadním 
postupem: “Jsem velmi mile překvapena, s jakým zájmem se projekt Rodinné pasy setkal u starostů 
pověřených obcí třetího stupně. Drtivá většina z nich včetně primátora města Brna přislíbila aktivní 
účast. Na konkrétnější podobě jsem již dohodnuta s Boskovicemi, Hodonínem, Znojmem a Vyškovem. 
Jednání z ostatními budou ukončena cca do tří týdnů. Konkrétní nabídky zaslaly i příspěvkové 
organizace, kde slevy ve výši 50% nejsou žádnou výjimkou. Pro zajímavost jmenujme Technické 
muzeum v Brně včetně všech svých lokalit v Jmk. 
 
Zájem o slevový systém mají téměř všechny krajské úřady v naší republice. Kraj Vysočina dokonce 
navrhl, že zaplatí za to, aby mohly rodiny žijící v jejich kraji využívat systém Rodinných pasů v rámci 
našeho kraje.  
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