
 

 

 
První Rodinné pasy v ČR předány…  
Brno 15.5.2006. Přípravy projektu, který umožní rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let 
využívat slevy vrcholí dnešního dne. Stane se tomu tak v podvečer v divadle Reduta za přítomnosti 
několika desítek rodin, které obdrží z rukou hejtmana Stanislava Juránka dvě karty „Rodinný pas“ 
společně s dalšími dárky. 
 
Jižní Morava je historicky prvním krajem v rámci celé České Republiky, ve kterém se projekt Rodinné 
pasy realizuje. Zástupci Jihomoravského kraje vidí podporu života rodiny z pohledu státu jako 
nedostatečnou. Z tohoto důvodu byla na sklonku minulého roku odstartována přípravná fáze projektu. 
Bylo třeba oslovit na jedné straně poskytovatele slev, kteří by nabídli rodinám zajímavé slevy. Jedním 
z cílů bylo zajistit tak velké slevy, aby celý projekt přinesl zajímavou finanční úlevu v rodinném 
rozpočtu. Podle dosavadních nabídek soukromých společností i dalších organizací privátního i 
veřejného charakteru se slevy pohybují až do výše 50%.  
 
Zájemci o rodinné pasy budou moci využívat slevy v oblasti kultury, klasických nákupů (oděvy, 
elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší 
slevy jsou připraveny v oblastech volnočasových aktivit, kde můžeme jmenovat zejména příspěvkové 
organizace Jihomoravského kraje. Jedná se například o muzea, koupaliště, divadla, kulturní slavnosti, 
památkové objekty, lázně, sportoviště atd. 
 
Organizátoři projektu vsadili hned v prvopočátku na provázanost Rodinných pasů s ostatními lokalitami 
nejen v ČR. Před dobou letních dovolených se bude zejména hodit možnost čerpat slevy na Slovensku 
a v Rakousku (např. lázně ve městě Laa). Ostatní kraje v rámci naší republiky nezůstávají pozadu a 
chtějí se také připojit k projektu. Nejdále v jednáních a přípravě jsou ve sousedícím kraji Vysočina. 
Jednání probíhají také v Moravo-slezském, Královehradeckém a Karlovarském kraji.  
 
Reklamní kampaň informující o samotném projektu a jeho přínosech je možné vidět zejména v tisku a 
televizi. V každém případě je hlavním zdrojem informací webová prezentace www.rodinnepasy.cz. 
Tam naleznou zájemci veškeré data, jako např. seznam poskytovatelů slev, formulář pro přihlášení 
atd. Zajímavostí je například „Hromadná registrace zaměstnanců“. Jako první využila hromadnou 
přihlášku rodin svých zaměstnanců Kooperativa jižní Morava. 
 
Za úspěšností projektu stojí radní Marie Cacková:“ Při analýze všude zmiňované rodinné politiky, a to 
nejen z pohledu státu, ale v této době zejména politických stran, chybí konkrétní kroky a činy. Tento 
fakt byl dostatečným impulsem proto, aby světlo světa spatřil projekt Rodinné pasy. Jsem ráda, že 
samotnou myšlenku pomoci rodinám pochopily všechny zúčastněné strany. Je to koneckonců vidět na 
počtu přihlášených poskytovatelů. Pozadu nezůstávají ale samozřejmě i rodiny, kterých je ke 
dnešnímu dni 5100. Podle mého názoru je to velký úspěch“. 
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