
 

 

Zlínský kraj přívětivější k rodinám s dětmi 
Zlín 1. září 2008. Na dnešní tiskové konferenci představil radní Zlínského kraje, Ing. Jindřich 
Ondruš, všem přítomným zástupcům médií projekt Rodinné pasy. Stalo se tak v souvislosti 
s uvedením tohoto slevového systému do života.  
 
Smyslem Rodinných pasů je finančně napomáhat rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Projekt nabízí 
rodinám (držitelům) s alespoň jedním dítětem do 18 let slevy od soukromých společností a příspěvkových 
organizací (poskytovatelů). Rozsah nabízených výhod je široký – jsou připraveny slevy v oblasti kultury, 
volnočasových aktivit, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, 
ubytování, dovolené). S první emisí karet pro zájemce ze Zlínského kraje se předběžně počítá měsíci říjnu. 
 
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rozmezí 5-50% nejen po celé České republice. Jejich čerpání je 
možné i na území Slovenska a od července 2006 také v oblasti Dolního Rakouska. Historicky první lokalitou 
v rámci České republiky, kde se projekt začal připravovat a realizovat (od 1.1.2006) byl Jihomoravský kraj. V 
listopadu 2006 se k Jihomoravskému kraji připojil kraj Vysočina, k 1. září 2007 Olomoucký kraj. Dnešního dne se 
stává Zlínský kraj v pořadí již pátou lokalitou po Pardubickém kraji, který se do projektu zapojil minulý týden. „Po 
úspěšných přípravách můžeme dnes, symbolicky první den školního roku, uvést do života konkrétní podporu 
rodičům a jejich dětem. Navštěvují hrady a zámky, sportují, nakupují, společně jezdí na výlety. Pro všechny tyto 
aktivity jsou Rodinné pasy vítanou pomocí“, vysvětluje radní Zlínského kraje, Ing. Jindřich Ondruš. 
 
Karta Rodinné pasy je obdobou kreditní 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 (i neúplným) rodinám, 
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. 
 
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 periodicky vydávaném a průběžně 
aktualizovaném 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 13156. Při uplatňování slevy může pracovník 
poskytovatele požadovat kontrolu totožnosti držitele. 
 
K získání slevové karty je třeba se nejdříve registrovat. Možností je několik. Poštou na adresu Rodinné pasy, 
P.O.BOX 3, 760 01 Zlín, nebo e-mailem na adrese zlin@rodinnepasy.cz či vyplněním formuláře na webových 
stránkách rodinnepasy.cz. Projekt je určený pro rodiny alespoň s jedním dítětem do osmnácti let žijící ve Zlínském 
kraji.  
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