
 

 

 
 

Herní řád soutěžního pořadu ,,MÍŇ JE VÍC!“ 

 
 

I. Soutěž a pořadatel soutěže 

1. Pořad „Míň je víc!“ je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry 

soutěží o to, který z nich uvede takovou odpověď na soutěžní otázku, na kterou si 

vzpomnělo nejméně lidí ze 100 různých lidí, kterým byla otázka zadána. Otázky jsou 

pokládány z nejrůznějších oblastí, přičemž na každou otázku má pořadatel soutěže k 

dispozici odpovědi od 100 různých lidí.  Soutěžní páry pak na základě svých odpovědí 

mají možnost získat jeden bod za každého člověka ze 100 dotázaných, který uvedl 

stejnou odpověď jako oni. Pokud tedy například soutěžící na konkrétní otázku odpoví  

„zlatý retrívr“ a 48 ze 100 dotázaných rovněž odpovědělo na stejnou otázku „zlatý retrívr", 

pak soutěžící ve studiu získá za tuto odpověď 48 bodů. 

2. Každý díl pořadu „Míň je víc!“ má 2 soutěžní kola a finále.  

a) V prvním soutěžním kole musí každý ze soutěžících ve studiu odpovědět na stejnou 

otázku a soutěžní pár, který dosáhl  nejvyšší bodový součet je ze soutěže vyřazen.  

b) Ve druhém soutěžním kole se skóre dosažené v prvním kole vynuluje a dva zbývající 

soutěžní páry se střídají v odpovědích na další otázky. Hraje se na tzv. „dva vítězné“ a 

jakmile  jeden soutěžní pár dvakrát získá nižší bodové skóre než druhý soutěžní pár, 

postupuje do finále.  

c) Ve finále musí soutěžní pár uvést tři odpovědi na poslední jednu novou otázku  – 

pokud za kteroukoliv ze svých tří odpovědí obdrží nula bodů (tedy nikdo ze 100 

dotázaných neuvedl stejnou odpověď), vyhrává finálový pár soutěžní jackpot a jednu  

trofej „Míň je víc!“. 

3. Cílem soutěžních párů je tedy získání co nejnižšího počtu bodů, protože po každém 

soutěžním kole s výjimkou finálového kola je ze hry vyřazen ten soutěžní pár, který 

dosáhl nejvyššího počtu bodů. Soutěžící by tedy měli volit takové odpovědi, o nichž jsou 

přesvědčeni, že na ně takto odpoví co nejméně dotázaných, aby získali co nejméně 

bodů.  

4. Pořadatelem soutěže a producentem je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, 

Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).  

 

II. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být člověk, který dovršil alespoň 18 let věku, s adresou pro 

doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou 

účastnit osoby v zaměstnaneckém, občanskoprávním, obchodněprávním nebo jiném 

obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v 

pokolení přímém, sourozenec a manžel / manželka.  

2. Soutěžní pár mohou tvořit členové jedné rodiny nebo kolegové z práce nebo přátelé nebo 



 

 

může jít o jakýkoliv jiný blízký vztah, který pořadatel považuje za dostatečný na to, aby 

byl vhodný pro účast páru v soutěži.  

 

III.  Herní systém  

1. Pořadí soutěžních párů ve studiu  

Před zahájením soutěže (mimo kamery) se losováním určí pořadí soutěžních párů a 

soutěžní pár číslo jedna bude ve studiu umístěn úplně vlevo (z pohledu kamery) a 

v prvním soutěžním kole bude odpovídat jako první. Soutěžní pár číslo dvě bude stát 

hned vpravo od prvního soutěžního páru (z pohledu kamery) a třetí pár bude stát vpravo 

od druhého soutěžního páru.   

 

2. Porady soutěžních párů  

1.1. V  prvním soutěžním kole jsou porady  soutěžících v rámci soutěžních párů zakázány. 

1.2. Ve druhém soutěžním kole a finálovém kole se mohou soutěžící v rámci soutěžních párů 

již radit. 

 

3. Soutěžní otázky 

 Na každou soutěžní otázku odpovědělo před soutěží 100 lidí, kteří byli vybráni 

z demograficky co nejširšího okruhu osob. Všechny správné odpovědi jsou sečteny a 

seřazeny a použity ke stanovení skóre přiřazeného k jednotlivým odpovědím na každou 

otázku. K nesprávným odpovědím se nepřihlíží. 

 

4. První soutěžní kolo  

1.1. V prvním soutěžním kole nejdříve oznámí moderátor kategorii, z níž bude položena 

otázka.   Soutěžní páry jsou vyzvány, aby se rozhodly, kdo z páru bude odpovídat jako 

první a kdo jako druhý. Poté je moderátorem položena otázka (první otázka) a páry na ni 

odpovídají zleva doprava (z pohledu kamery). O odpověď je požádán první odpovídající 

z páru číslo jedna: 

• Pokud uvede odpověď, která nespadá do oblasti definované otázkou (tj. odpověď je 

nesprávná), dostává tento soutěžící 100 bodů. 

• Pokud uvede odpověď, která spadá do oblasti definované otázkou (tj. správná 

odpověď), dostává jeden bod za každého člověka ze 100, který tuto odpověď uvedl 

také. 

     Poté je požádán o odpověď první odpovídající z páru číslo dva: 

• Pokud uvede nesprávnou odpověď, dostává tento soutěžící 100 bodů. 

• Pokud uvede odpověď, která již byla v prvním kole uvedena, je vyzván, aby uvedl 

jinou odpověď. 

• Pokud uvede odpověď, která spadá do oblasti definované první otázkou, dostává 

jeden bod za každou osobu ze 100 lidí, kteří tuto odpověď uvedli také. 



 

 

 

     Poté je požádán o odpověď první odpovídající z páru číslo tři: 

• Pokud uvede nesprávnou odpověď, dostává tento soutěžící 100 bodů. 

• Pokud uvede odpověď, která již byla v prvním kole uvedena, je vyzván, aby uvedl 

jinou odpověď. 

• Pokud uvede odpověď, která spadá do oblasti definované první otázkou, dostává 

jeden bod za každou osobu ze 100 lidí, kteří tuto odpověď uvedli také. 

 
 

1.2. Jakmile jednou odpověděly všechny páry na jednu stejnou otázku, znovu se hraje zprava 

doleva (z pohledu kamery), takže pro druhou odpověď každého ze soutěžních  párů je 

nejdříve o odpověď požádán soutěžící z páru číslo tři, který odpovídá jako druhý, poté 

soutěžící, který odpovídá jako druhý z páru číslo dva, a tak dále.  Skóre obou soutěžících 

z každého páru se sečtou a poté, co odpověděli všichni soutěžící, je soutěžní pár 

s nejvyšším celkovým skóre vyřazen ze hry. 

1.3. V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžních párů (nerozhodný 

výsledek), soutěžní páry s nerozhodným skóre uvedou jednu další odpověď na stejnou 

otázku za každý soutěžní pár: 

• Odpovídají soutěžní páry, nikoliv jednotliví soutěžící. Soutěžící se proto mohou 

v případě takového tie-breaku radit v rámci soutěžního páru. 

• Další odpověď uvádí nejdříve soutěžní pár, který je (z pohledu kamery) nejvíce vlevo 

a poté hra postupuje doprava (z pohledu kamery). 

• Ten ze soutěžních párů, který podá v tie-breaku odpověď s vyšším skóre, je vyřazen 

ze hry. 

• Pokud i poté dojde k nerozhodnému výsledku, proces se opakuje, avšak v opačném 

směru (z pohledu kamery zprava doleva). 

• Dojde-li i napotřetí k nerozhodnému výsledku, rozhodne se o tom, který ze 

soutěžních  párů vypadne, hozením mince. Stranu mince si vybírá pár, který je 

nejvíce vlevo (z pohledu kamery). 

5. Druhé soutěžní kolo (rozstřel/duel) 

1.1. Ve druhém soutěžním kole je skóre dvou zbývajících soutěžních párů vynulováno, ale 

soutěžní pár, který měl nejnižší celkový počet bodů v prvním soutěžním kole, se stává 

párem číslo jedna a moderátorem je pár číslo jedna požádán, aby uvedl svou první 

odpověď na otázku číslo dva:  

 

• Pokud uvede odpověď, která nespadá do oblasti definované otázkou číslo dva, 

dostává 100 bodů. 



 

 

• Pokud uvede odpověď, která spadá do oblasti definované otázkou číslo dva, dostává 

jeden bod za každou osobu ze 100, která tuto odpověď uvedla také. 

 

Poté je požádán o první odpověď pár číslo dva: 

• Pokud uvede chybnou odpověď, která nespadá do oblasti definované otázkou číslo 

dva (tj. odpověď je nesprávná), dostává 100 bodů. 

• Pokud uvede odpověď, která již byla ve druhém kole uvedena, je vyzván, aby uvedl 

jinou odpověď. 

• Pokud uvede odpověď, která spadá do oblasti definované otázkou číslo dva (tj. 

odpověď je správná), dostává jeden bod za každou osobu ze 100, která tuto odpověď 

uvedla také. 

1.1.  Po odpovědích je porovnáno skóre obou soutěžních párů a soutěžní pár s nižším  

bodovým skóre si přičte jeden vítězný bod. Takto se hraje, dokud jeden ze 

soutěžních párů nedosáhne dvou vítězných bodů.  

1.2. Soutěžní pár, který dosáhne jako první dvou vítězných bodů, postupuje do finále.  

 

2. Finále  

1.1. Ve finále si finálový soutěžní pár nejdříve vybere jednu ze tří kategorií, ze které jim 

následně bude moderátorem položena otázka. Soutěžní pár po vyslechnutí otázky bude 

mít 45 sekund na vzájemnou poradu  s tím, že rozhovor soutěžících musí být ve studiu 

slyšet. 

1.2. Po uplynutí 45 sekund musí soutěžní pár přestat diskutovat a současně jeden ze 

soutěžících musí uvést tři odpovědi na finálovou otázku, a to v jakémkoliv pořadí. 

1.3. Po odpovědi se objeví skóre každé z těchto odpovědí. 

1.4. Pokud je skóre jedné, dvou nebo všech tří těchto odpovědí nula (tj. stejnou odpověď 

neuvedl před soutěží žádný ze 100 dotázaných), soutěžní pár vyhraje stávající jackpot 

soutěže a jednu trofej pořadu. 

1.5. Pokud všechny tři odpovědi mají skóre jedna nebo více (včetně nesprávných odpovědí, 

jejichž skóre je 100 bodů), soutěžní pár nic nevyhrává. 

 

3. Účast soutěžících v soutěži 

1.1. Kromě dvou výjimek se každý soutěžní pár objeví ve dvou po sobě jdoucích dílech. 

Výjimky z tohoto pravidla jsou následující: 

• soutěžní pár, který se dostane do finále v prvním díle, v němž vystupuje, se nemůže 

vrátit v žádném z následujících dílů, tj. všechny soutěžní páry mají dva pokusy dostat 

se do finále, ale jakmile se dostanou do finále, hrají o možnost vyhrát jackpot a trofej, 

ale přicházejí o případnou druhou šanci se zúčastnit v dalším díle pořadu. 



 

 

• soutěžní pár, jehož první díl je posledním dílem natáčeným v první sérii pořadu 

vysílané v roce 2015, se samozřejmě nemůže vrátit do následujícího dílu, protože  už 

žádný další díl v první sérii pořadu není natáčen.  

 

IV. Výhra 

1. Vítězný soutěžní pár může vyhrát jackpot soutěže v souladu s výše uvedenými pravidly. 

2. Jackpot soutěže začíná na 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)  a za každou 

odpověď za nula bodů, tedy tzv. "NULOVOU ODPOVĚĎ“, kterou uvede kterýkoliv 

soutěžící v prvním nebo druhém kole, se do jackpotu pro pouze daný díl pořadu přidává 

dalších 1 000,- Kč 

3. Pokud vítězný soutěžní pár v prvním díle vyhraje jackpot, pak bude jackpot v druhém 

díle pořadu činit opět 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

4. Pokud však vítězný soutěžní pár v prvním díle pořadu jackpot nevyhraje, jackpot se 

převádí a počáteční jackpot druhého dílu pořadu se bude rovnat jackpotu z prvního dílu 

plus 5.000,- Kč. 

5. Částka za nulové odpovědi se nepřevádí do následujících dílů pořadu, ale  je součástí 

Jackpotu pouze toho dílu pořadu, ve kterém byly tyto nulové odpovědi nalezeny. 

6. Výhra bude výhercům zaplacena do 30-ti dnů po odvysílání dílu pořadu, ve které 

účinkovali, a to bankovním převodem na účet, který výherci pořadateli na jeho výzvu 

sdělí. V případě, že výherce číslo účtu pro vyplacení výhry pořadateli včas nesdělí, 

nedostává se pořadatel do prodlení se zaplacením výhry a lhůta 30 dnů pro vyplacení 

výhry začne běžet až od okamžiku doručení oznámení bankovního spojení výherce.  

 

V.  Práva a povinnosti pořadatele 

1. Pořadatel má právo během celé soutěže sledovat, zda soutěžící dodržují všechna 

pravidla, zejména zda nedochází k zakázaným poradám. Pokud bude některý ze 

soutěžních párů přistižen při takové poradě, bude soutěžní pár bude postižen dle uvážení 

pořadatele, a to přidělením 100 bodů navíc  a při opakovaném zakázané poradě  bude  

vyřazen ze soutěže. 

2. V průběhu celé soutěže budou mít soutěžící dostatek času dle uvážení pořadatele na 

odpovědi a na to, aby se domluvili (například na tom, kdo bude hrát jako první nebo 

kterou kategorii si pár zvolí). Pořadatel má však právo stanovit časový limit, bude-li se mu 

kdykoliv zdát, že to soutěžícímu trvá déle než je nezbytně nutné. V případě odpovědí pak 

soutěžící, který neodpoví ve stanoveném časovém limitu, dostává 100 bodů.  

3. Stane-li se některá ze soutěžních otázek neplatnou jinak než zaviněním soutěžících, 

bude položena náhradní otázka podobné úrovně obtížnosti a pořadatel má právo na 

opakování celého kola od začátku. 

4. Pokud konkrétní odpověď na zadanou otázku, uvede kdykoliv v průběhu soutěže někdo 

jiný než soutěžící, který měl na zadanou otázku odpovědět, má pořadatel právo tuto 



 

 

odpověď prohlásit za neplatnou a žádný ze soutěžících ji již nemůže použít jako svou 

odpověď.  

5. Pořadatel může z důvodu nepředvídatelných okolností při natáčení požádat soutěžící, 

aby zopakovali odpověď, kterou již uvedli. 

6. Dojde-li během natáčení soutěže k technické poruše, má pořadatel právo začít soutěž 

znovu od kteréhokoliv bodu, který uzná pro natáčení za vhodný. 

 

VI. Práva a povinnosti soutěžících 

1. Pokud kdykoliv během kola, v němž se soutěžící nesmějí radit, zmíní některý ze 

soutěžících při uvádění své jediné odpovědi více než jednu možnost, NESMÍ jeho 

soutěžní partner ve chvíli, kdy bude v druhé části prvního kola odpovídat on, použít 

žádnou z dalších možných odpovědí, které první soutěžící uvedl.  

2. Pokud po příchodu do studia soutěžící zjistí, že kromě svého soutěžního partnera zná 

také některého  z ostatních soutěžících, je povinen o tom neprodleně informovat člena 

produkčního týmu pořadatele. Pokud tak neučiní, bude toto považováno za podstatné 

porušení Herního řádu a pořadatel má právo rozhodnout o vyloučení  soutěžního páru, 

jehož je soutěžící členem a případně o zániku  nároku na výhru, bude-li toto porušení 

pořadatelem zjištěno dodatečně. 

3. Pokud některý ze soutěžících  není spokojen, musí svůj dotaz nebo výhrady uvést ihned 

a pořadatel má právo rozhodnout  výhradně v danou chvíli podle svého uvážení, nikoliv 

až po skončení natáčení. 

4. Soutěžící jsou povinni dodržovat všechny pokyny při natáčení ve studiu, které jim budou 

členy produkčního týmu pořadatele sděleny. 

 

VII. Závěrečná ustanovení  

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel 

soutěže bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce pořadatele.  

2. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel 

soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.  

3. Soutěžící uděluje tímto pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným 

účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po 

datu jejího ukončení. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  

4. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel. Pořadatel je oprávněn zpracovávat 

osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání 

České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

00007607/017 ze dne 18. 6. 2010. Pořadatel dbá na ochranu poskytnutých osobních 

údajů.  



 

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 může soutěžící kdykoli odvolat 

písemnou formou na adrese sídla pořadatele či emailem na e-mailové adrese 

internet@ceskatelevize.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho 

doručení pořadateli.  

6. Soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.  

7. Tento herní řád bude vyvěšen na webu České televize.  

8. Tento herní řád nabývají účinnosti dnem zveřejnění a nahrazuje v celém rozsahu herní 

řád zveřejněný na webu České televize dne 24. 11. 2014  

 
 


