
 

 

Herní řád soutěžního pořadu „Kde domov můj?“ 
 
I.   Soutěž a pořadatel soutěže 
1. Pořad „Kde domov můj?“ je vědomostní televizní soutěž, v níž  soutěžící 

odpovídají na soutěžní otázky vztahující se zejména k České republice a 
Evropě. Otázky jsou pokládány z nejrůznějších oblastí a  oborů lidské 
činnosti a mohou souviset s minulostí, současností nebo budoucností 
české země.  

2. Každý díl pořadu „Kde domov můj?“ má tři soutěžní kola.  
a) V prvním soutěžním kole hrají tři soutěžící o postup do druhého 

soutěžního kola. Soutěžící, jehož bodový součet je na konci prvního 
soutěžního kola nejnižší, nepostupuje do dalšího kola a je z další části 
soutěže vyřazen.  

b) Ve druhém soutěžním kole dva soutěžící, kteří postoupili z prvního 
soutěžního kola a jejichž bodové skóre z prvního kola se vynuluje, hrají 
o postup do třetího finálového kola. Do třetího finálového kola 
postupuje soutěžící, který má na konci druhého soutěžního kola vyšší 
počet bodů.  

c) Ve třetím finálovém kole hraje soutěžící o peněžitou výhru.  
3. 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, který se na základě 
výzvy pořadatele přihlásil k účasti v soutěži a následně byl v konkurzu 
vybrán jako soutěžící pořadatelem (dále jen „soutěžící“). 

2. 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.  

3. Soutěžící se mohou znovu přihlásit k účasti v soutěži a zúčastnit se 
konkurzu nejdříve po uplynutí šesti kalendářních měsíců od odvysílání 
dílu pořadu, ve kterém soutěžili.   

 
          
III.   Herní systém  
1.    První soutěžní kolo 
1.1.   V prvním soutěžním kole moderátor pořadu položí celkem 8 soutěžních               

otázek a ke každé soutěžní otázce zároveň uvede čtyři varianty odpovědi, 
přičemž pouze jedna varianta odpovědi na otázku je správná. 

1.2.   Na otázku odpoví ten soutěžící, který  po přečtení celé otázky a všech   
variant odpovědi jako první stiskne tlačítko na herním stolku a přihlásí se 
tedy jako první. 

1.3. Časový limit pro přihlášení po přečtení otázky je maximálně 5 vteřin a 
stejný časový limit má soutěžící, který se přihlásil jako první, pro sdělení 
varianty odpovědi, tj. A nebo B nebo C nebo D. 

1.4. Pokud soutěžící zvolí správnou variantu odpovědi, získává 5 bodů. V 
případě nesprávné varianty odpovědi nebo pokud soutěžící v časovém 
limitu neodpoví, získávají 5 bodů oba soutěžící, kteří na otázku 



 

 

neodpovídali. 
1.5. Pokud se v časovém limitu po přečtení otázky žádný soutěžící 

nepřihlásí, moderátor pořadu uvede správnou variantu odpovědi a přečte 
soutěžícím další soutěžní otázku. 

1.6. Dva soutěžící, kteří v prvním soutěžním kole získají vyšší počet bodů, 
postupují do druhého soutěžního kola. V případě rovnosti bodů všech tří 
soutěžících na konci prvního soutěžního kola se postupuje takto: 

a) Pokud všichni tři soutěžící mají stejný počet bodů, ale mají různý počet 
správných odpovědí na soutěžní otázky, postupují do druhého soutěžního 
kola dva soutěžící s vyšším počtem správných odpovědí. Soutěžící, který 
má nejnižší počet správných odpovědí, je z další části soutěže vyřazen. 

b) Pokud všichni tři soutěžící mají stejný počet bodů a současně stejný počet 
správných odpovědí na soutěžní otázky, přečte moderátor pořadu novou 
otázku a soutěžící, který se přihlásí jako první a zvolí správnou variantu 
odpovědi, postupuje do druhého soutěžního kola. V případě, že první 
přihlášený soutěžící odpoví na otázku nesprávně nebo neodpoví, 
postupují do druhého kola druzí dva soutěžící. V případě že první 
soutěžící již do druhého kola postoupil na základě svojí správné odpovědi, 
zbývající dva soutěžící odpovídají na moderátorem položenou novou 
otázku a soutěžící, který se přihlásí jako první a zvolí správnou variantu 
odpovědi, postupuje do druhého soutěžního kola. V případě, že první 
přihlášený soutěžící odpoví na otázku nesprávně nebo neodpoví, 
postupuje do druhého kola druhý soutěžící. 

c) Pokud všichni tři soutěžící mají stejný počet bodů, ale pouze dva soutěžící 
mají stejný počet správných odpovědí a jeden soutěžící má vyšší počet 
správných odpovědí, pak soutěžící s vyšším počtem správných odpovědí 
postupuje automaticky do druhého soutěžního kola a druhým dvěma 
soutěžícím položí moderátor pořadu novou soutěžní otázku. Do druhého 
soutěžního kola pak postupuje ten soutěžící, který se přihlásil jako první a 
zvolil správnou variantu odpovědi. V případě, že soutěžící, který se 
přihlásil jako první zvolí nesprávnou variantu odpovědi nebo neodpoví, je z 
další části soutěže vyřazen a do druhého soutěžního kola postupuje 
zbývající soutěžící.  

 
2. Druhé soutěžní kolo 
2.1.  Ve druhém soutěžním kole soutěžící odpovídají na  12 soutěžních 

otázek a k těmto otázkám nemají soutěžící k dispozici varianty odpovědi. 
Soutěžní otázky jsou rozděleny podle témat do tabulky o třech řádcích a 
čtyřech sloupcích s tím, že každá řada soutěžních témat  má jinou 
bodovou hodnotu, a to v prvním řádku jsou otázky za 5 bodů, ve druhém 
řádku jsou otázky za 10 bodů a ve třetím řádku jsou otázky za 15 bodů.. 

2.2   Ve druhém soutěžním kole je bodové skóre z prvního soutěžního kola 
vynulováno, ale soutěžící, který získal v prvním soutěžním kole vyšší 
počet bodů, má právo jako první zvolit soutěžní téma. V případě rovnosti 
bodů dosažených v prvním soutěžním kole se postupuje takto: 

a) Pokud oba soutěžící získali v prvním soutěžním kole stejný počet bodů, 
ale  měli různý počet správných odpovědí, volí jako první téma soutěžící s 
vyšším počtem správných odpovědí. 



 

 

b) Pokud oba soutěžící měli v prvním soutěžním kole stejný počet bodů i 
stejný počet správných odpovědí, volí jako první soutěžní téma soutěžící, 
který bude určen losováním. 

c) Pokud do druhého soutěžního kola postoupil soutěžící, který v prvním 
soutěžním kole správně odpověděl na devátou soutěžní otázku, volí jako 
první soutěžní téma. 

d) V případě, že do druhého soutěžního kola postoupili dva soutěžící, 
protože na devátou otázku soutěžící, který se přihlásil jako první, 
odpověděl nesprávně nebo neodpověděl, volí jako první soutěžní téma 
soutěžící, který bude určen losováním.    

2.3. Soutěžící se ve výběru témat pravidelně střídají. Časový limit pro začátek 
odpovědi na moderátorem pořadu položenou otázku je 5 vteřin a v 
případě správné odpovědi soutěžící získává body dle hodnoty stanovené 
pořadatelem pro dané téma. V případě, že soutěžící odpoví nesprávně 
nebo neodpoví, druhý soutěžící na rozdíl od prvního soutěžního kola 
žádné body nezískává. 

2.4. V průběhu druhého soutěžního kola mají oba soutěžící možnost při 
výběru téma, ale ještě před přečtením otázky moderátorem, jednou 
požádat, aby na otázku odpovídal druhý soutěžící. V případě, že soutěžící 
na otázku odpoví správně, získává příslušné body dle hodnoty stanovené 
pořadatelem pro dané téma. Pokud soutěžící neodpoví nebo odpoví 
nesprávně, získává příslušné body dle hodnoty stanovené pořadatelem 
pro dané téma soutěžící, který téma vybíral a který požádal, aby za něj 
odpovídal druhý soutěžící. 

2.5. Do třetího finálového kola postupuje soutěžící s vyšším počtem bodů. V 
případě rovnosti bodů soutěžících na konci druhého soutěžního kola 
moderátor pořadu položí novou otázku a soutěžící, který se první přihlásí 
a na otázku správně odpoví, postupuje do třetího finálového kola. 
Soutěžící, který se přihlásí jako první, ale odpoví nesprávně nebo 
neodpoví, je z další části soutěže vyřazen a do finálového kola postupuje 
druhý soutěžící.  

3.Třetí finálové kolo 
3.1.  Soutěžící v třetím finálovém kole odpovídá na 5 otázek, které se 

tematicky vážou k různým místům, městům, regionům či krajům v České 
republice (dále jen „místa“) a v Evropě s tím, že každému místu je 
pořadatelem stanovena určitá peněžitá hodnota, a to 1.000,- Kč, 2.000,- 
Kč, 3.000,- Kč, 5.000,- Kč a  10.000,- Kč.  

3.2.  Moderátor pořadu soutěžícímu položí nejdříve otázku za 1.000,- Kč a 
jako poslední otázku za 10.000,- Kč. Pokud soutěžící na otázku správně 
odpoví, získává danou částku a moderátor pořadu mu položí otázku 
s vyšší finanční hodnotou. Jestliže soutěžící na otázku odpoví nesprávně 
nebo neodpoví, nezískává danou částku, ale má možnost odpovídat na 
další otázku s vyšší stanovenou hodnotou, kterou mu moderátor 
pořadu  položí. 

3.3.     Časový limit pro začátek každé z pěti odpovědí ve třetím finálovém 
kole je 10 sekund s tím, že tento časový limit začíná běžet vždy po 
přečtení celé otázky moderátorem pořadu.  

3.4.  Soutěžící získává za každou správnou odpověď finanční částku dle 



 

 

pořadatelem stanovené peněžité hodnoty s tím, že  částky se sčítají. 
Soutěžící má možnost vyhrát v rámci stanoveného časového limitu 
maximálně 21.000,- Kč. 

3.5.   Po  uplynutí časového limitu pro odpovědi má soutěžící možnost buď 
finálové kole ukončit svým rozhodnutím převzít výhru ve výši, kterou 
dosud získal nebo se může pokusit výhru zdvojnásobit, a to volbou 
„Dvakrát víc, nebo nic!“  V případě této volby moderátor pořadu 
soutěžícímu položí ještě bonusovou otázku a možnost volby, zda se 
otázka bude týkat České republiky nebo Evropy. Soutěžící, který správně 
odpoví, získává dvojnásobek dosažené výhry. Pokud soutěžící na 
bonusovou otázku odpoví špatně nebo neodpoví, ztrácí nárok na celou 
dosaženou finanční výhru. 

IV. Práva a povinnosti soutěžících 
1. Soutěžící jsou povinni dodržovat herní řád a respektovat všechna 

pravidla, se kterými je pořadatel seznámí.  
2. Soutěžící nesmí v průběhu soutěže využívat nápovědu nebo používat 

jakékoli pomůcky.  
3. Veškeré výhrady k průběhu soutěže a samotnému natáčení je soutěžící 

povinen uvést zástupci pořadatele ihned, bez zbytečného odkladu. 
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. 

5. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů, které jim případně vzniknou 
v souvislosti s účastí v soutěži.  

  
V.  Práva a povinnosti pořadatele 
1. Pořadatel má právo během celé soutěže sledovat, zda soutěžící dodržují 

všechna pravidla a herní řád. V případě porušení má pořadatel právo 
soutěžícího, který porušil herní řád, ze soutěže vyloučit. 

2. 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. 

3. Pořadatel může z důvodu nepředvídatelných okolností při natáčení 
požádat soutěžící, aby zopakovali odpověď, kterou již uvedli. Případně 
budou-li to okolnosti vyžadovat má pořadatel právo začít soutěž znovu od 
kteréhokoliv bodu, který uzná pro natáčení za vhodný. 

4. Dojde-li během natáčení soutěže k technické poruše, má pořadatel právo 
začít soutěž znovu od kteréhokoliv bodu, který uzná pro natáčení za 
vhodný. 

5. Výhru pořadatel výhercům zaplatí do 30-ti dnů po odvysílání dílu pořadu, 

ve kterém účinkovali, a to bankovním převodem na účet, který výherci 
pořadateli 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. 



 

 

6. Pořadatel zajistí vypořádání případných daňových povinností 
souvisejících s výhrou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
 
 
VI. 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. 3. 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.  
 
 
 
 


