
 

 

Spuštění www.rodinnepasy.cz 
Brno 13.3.2006. Do dnešního dne byly možnosti, kde nalézt informace k Rodinným pasům omezené 
výčtem uveřejněných zpráv na webové adrese úřadu Jihomoravského kraje, v tištěných médiích nebo 
televizi. Pro spuštění nové internetové prezentace byla vybrána symbolicky 13 hodina. Neotevírá se 
tak pouze aktuální zdroj dat, ale také další etapa příprav samotné realizace projektu. 
 
Jak je možné se do projektu zapojit, síť poskytovatelů slev, ostatní regiony. To je jen část z toho, co 
lze ode dnešního dne na nové internetové prezentaci projektu Rodinné pasy nalézt. Hned při prvním 
pohledu na nový web je zřejmé, že na něj můžeme pohlížet z několika stran. Největší část informací je 
zařazena v sekci „O projektu“, která bude sloužit zejména pro nové zájemce.  
 
Prvními zájemci o informace mohou být již přihlášení členové rodiny s dětmi, nebo naopak ti, kteří se 
chtějí teprve dozvědět o projektu více. V každém případě je pro ně určena sekce s označením 
„Uživatelé“. Na tomto místě jsou uložena například data o základním předpokladu využívání 
slevového systému - Jak je možné se do projektu zapojit. Do této chvíle byl pro přihlášení k dispozici 
email rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz, který bude dále fungovat. Pro rodiny s dětmi, které nemají 
přístup na internet je připravena možnost si vyzvednout přihlášku v písemné podobě na nejbližším 
obecním úřadě nebo na sídle Jmk a poté ji odeslat na adresu Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. Od spuštění webu k projektu existuje další cesta a tou 
je vyplnění registračního formuláře přímo na internetu.  
 
Další důležitou sekcí webu jsou „Novinky“, kde se budou objevovat pozitivní aktuality týkající se 
nejčastěji nových poskytovatelů slev. Další zajímavostí je například „Hromadná registrace 
zaměstnanců“ pro společnosti, odborové organizace nebo úřady o více pracovnících nebo členech. 
Pomocí registračních formulářů v sekci „Ke stažení“ dostanou šanci přihlásit více svých zaměstnanců 
(je nutné zjistit, zda již nejsou registrování aby bylo zabráněno duplicitě přihlášek) a následně jim také 
předat rodinné pasy, které budou hromadně distribuovány. „Slevová síť“ bude pravděpodobně 
jednou z nejčastěji navštěvovaných sekcí internetové prezentace projektu. Obsahuje seznam všech 
poskytovatelů slev tříděných dle regionu a oboru. 
 

„Poskytovatelé“ mají sice svoji sekci daleko menšího rozsahu, nicméně zde také nebude chybět 
možnost „registrace“. Rozdílem od uživatelů je lokalita, ze které se mohou poskytovatelé k projektu 
hlásit. Ta není omezena jen na Jihomoravský kraj. Určitou výhodou bude pro ně také seznam aktivit a 
prostředků, kterými bude zajištěna jejich propagace a zviditelnění.  
 

Garant projektu za Jihomoravský kraj, JUDr. Marie Cacková dodává ke spuštění webové prezentace: 
„S následující fází realizace projektu Rodinné pasy budou využity také další prostředky informační 
kampaně. Celkově počítáme s internetovou kampaní, billboardy, dopisy v podobě oslovení 
potenciálních poskytovatelů slev a propagačním letákem“.  
 
Za společnost Quo-SB, spol. s r.o., která  je garantem slevového systému, hovoří David Vank: “Jsem 
velmi rád, že v samotném začátku projektu Rodinné pasy můžeme uživatelům nabídnout více než 5tis. 
obchodních míst. Na druhé straně je ke dnešnímu datu přihlášeno 2535 rodin z Jihomoravského kraje. 
Jsme připraveni spolupracovat s ostatními lokalitami a tak rozšířit projekt i na ostatní kraje ČR.“ 
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