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Certifikace minigolfových hřišť v České republice 
 
 
 
Preambule 
 
Níže uvedené certifikační podmínky navazují na obecné homologační předpisy Světové minigolfové federace 
(„WMF“). Každý členský národní svaz WMF je zodpovědný za certifikaci hřišť na svém území. Jediným 
oprávněným určujícím národních certifikačních pravidel a jediným oprávněným vydavatelem mezinárodních 
certifikátů pro minigolfová hřiště v České republice je Český minigolfový svaz („ČMGS“). 
 
Certifikace minigolfových hřišť má za cíl zajistit vysoký standard kvality minigolfových hřišť v České republice, a 
to jak pro závodní, tak veřejnostní hru, a zajistit tak další rozvoj minigolfu v České republice. 
 
 
1. Základní podmínky 
 
Podmínkou pro udělení mezinárodního certifikátu pro sportovní minigolfové hřiště je postavení a namontování 
minigolfového hřiště typu miniaturgolf (eternit), filc nebo beton fyzickou nebo právnickou osobou, která je 
držitelem licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť, není-li dále uvedeno jinak. Mezinárodní 
certifikát pro sportovní minigolfové hřiště se neuděluje pro hřiště typu MOS, a to až do té doby, dokud WMF 
nestanoví základní technické parametry hřišť typu MOS. 
 
Technické podmínky minigolfových hřišť, na jejichž splnění je níže poukazováno, jsou uvedeny v příloze tohoto 
dokumentu. 
 
 
2. Licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť 
 
Podmínky udělení licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť (dále jen „licence ČMGS“): 
 

 Držitel licence ČMGS musí prokázat znalost pravidel minigolfové hry (zkouška nebo aktivní závodní hra 
více než 20 let – alespoň jeden společník či jednatel firmy nebo odpovědný zástupce). 

 Držitel licence ČMGS je povinen ke každému vyrobenému a namontovanému nebo předanému 
sportovnímu minigolfovému hřišti v ČR (miniaturgolf-eternit, filc nebo beton) po 1. 1. 2010 zajistit dodání 
mezinárodního certifikátu. 

 Držitel licence ČMGS musí mít za sebou realizaci 10 sportovních minigolfových hřišť (z toho minimálně 
ve dvou typech z typů miniaturgolf-eternit, filc, nebo beton), na kterých se hrál mezinárodní turnaj pod 
hlavičkou WMF (ME, MS, NC, EC), 
 
nebo 
 
držitel licence ČMGS musí mít za sebou od 1. 1. 2010 realizaci 15 minigolfových hřišť (z toho minimálně 
ve dvou typech z typů miniaturgolf-eternit, filc, nebo beton), které splňují technické parametry pro 
výstavbu sportovních minigolfových hřišť v ČR platné pro rok 2010. 
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Splnění technické podmínky (uvedené ve třetím bodu) prozkoumá člen certifikační komise při STK ČMGS. Proti 
případnému zamítavému rozhodnutí certifikační komise při STK ČMGS lze podat odvolání k Prezidiu ČMGS. 
Odvolání musí být podáno do 20 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí certifikační komise při STK ČMGS, 
a to doporučeně na adresu ČMGS. 
 
K udělení licence je třeba splnit zároveň všechny výše uvedené podmínky. 
 
ČMGS je oprávněn odebrat licenci, pokud držitel licence přestane splňovat některou z výše uvedených podmínek. 
 
 
3. Certifikační komise 
 
Složení certifikační komise při STK ČMGS schvaluje na každý rok Prezidium ČMGS na návrh předsedy STK 
ČMGS. Zároveň je určen předseda certifikační komise, který je kontaktní osobou pro dotazy ze strany žadatelů o 
certifikáty. Složení certifikační komise a jméno jeho předsedy zveřejňuje ČMGS příslušným způsobem na svých 
webových stránkách.   
 
 
4. Nový mezinárodní certifikát na hřiště vyrobené do 31. 12. 2009 
     
Nový mezinárodní certifikát na minigolfové hřiště vyrobené do 31. 12. 2009 lze udělit, pokud: 
 

 hřiště splňuje technické specifikace pro sportovní minigolf a zároveň 
 na tomto hřišti hraje klub registrovaný u ČMGS a zároveň 
 v klubu působí minimálně 5 aktivních hráčů registrovaných v ČMGS, kteří v tomto novém klubu absolvují 

a dokončí jeden ročník soutěže družstev organizovaných ČMGS, 
 
nebo 
 
je toto hřiště technicky připravené pro certifikaci držitelem licence ČMGS (doložit písemné stanovisko 
držitele licence ČMGS) pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť – splnění této technické podmínky 
prozkoumá člen certifikační komise při STK ČMGS. 

 
Proti případnému zamítavému rozhodnutí certifikační komise při STK ČMGS lze podat odvolání k Prezidiu 
ČMGS. Odvolání musí být podáno do 20 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí certifikační komise při STK 
ČMGS, a to doporučeně na adresu ČMGS. 
 
5. Nový mezinárodní certifikát na hřiště vyrobené po 1. 1. 2010 
 
Nový mezinárodní certifikát na hřiště vyrobené, namontované, nebo předané do užívání po 1. 1. 2010 lze udělit, 
pokud: 
 

a) je buď vyrobené, namontované anebo předané do užívání držitelem licence ČMGS pro výstavbu 
sportovních minigolfových hřišť, nebo 

b) je technicky připravené pro certifikaci držitelem licence ČMGS (doložit písemné stanovisko držitele 
licence ČMGS) pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť – splnění této technické podmínky 
prozkoumá člen certifikační komise při STK ČMGS. 
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Proti případnému zamítavému rozhodnutí certifikační komise při STK ČMGS lze podat odvolání k Prezidiu 
ČMGS. Odvolání musí být podáno do 20 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí certifikační komise při STK 
ČMGS, a to doporučeně na adresu ČMGS. 
 
 
6. Prodloužení mezinárodního certifikátu 
 
Prodloužení mezinárodního certifikátu lze udělit: 
 

a) pokud hřiště buď splňuje technické specifikace pro sportovní minigolf, nebo 
b) je hřiště technicky připravené pro certifikaci držitelem licence ČMGS (doložit stanovisko držitele licence 

ČMGS) pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť. 
 
Splnění těchto technických podmínek prozkoumá člen certifikační komise při STK ČMGS. 
 
Proti případnému zamítavému rozhodnutí certifikační komise při STK ČMGS lze podat odvolání k Prezidiu 
ČMGS. Odvolání musí být podáno do 20 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí certifikační komise při STK 
ČMGS, a to doporučeně na adresu ČMGS. 
 
 
7. Poplatky a doba platnosti 
 
7.1 Nový certifikát 
 
Poplatek za nový mezinárodní certifikát (a to jak pro hřiště postavené do roku 2009, tak od 1. 1. 2010) činí 

 10 000 Kč 
 
 
7.2 Prodloužení certifikátu 
 
Poplatek za prodloužení mezinárodního certifikátu činí: 

 1 000 Kč při žádosti provedené aktivním členem ČMGS 
 3 000 Kč při žádosti provedené nečlenem nebo neaktivním členem ČMGS. 

 
Aktivním členem ČMGS se myslí oddíl, jehož minimálně 3 hráči se aktivně zúčastnili v kalendářním roce 
předcházejícím roku, v němž je o certifikát požádáno, alespoň 2 turnajů mimo své domovské hřiště. Analogicky za 
neaktivního člena se považuje oddíl, jehož minimálně 3 hráči se v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž 
je o certifikát požádáno, nezúčastnili alespoň 2 turnajů mimo své domovské hřiště, popřípadě oddíl, který nepořádá 
turnaje pod hlavičkou ČMGS. 
 
Poznámka: 
Cena za prodloužení certifikátu platí v případě, že žadatel žádá o vylepení známky označující prodloužení platnosti 
certifikátu. V případě, že žadatel žádá o vystavení certifikační cedule (např. v případě ztráty, poškození, apod.), 
zvyšuje se cena za prodloužení certifikátu o 500 Kč. 
 
V případě, že žádost o prodloužení certifikátu je podána později než  2 až 6 měsíců od ukončení platnosti 
předchozího (popř. předchozího prodlouženého) certifikátu, činí cena za prodloužení certifikátu pro aktivního člena 
ČMGS, neaktivního člena ČMGS i nečlena ČMGS jednotně 5 000 Kč. 
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ČMGS si vyhrazuje právo v opodstatněných případech (např. nutnost opakované inspekční cesty, apod.) účtovat 
navíc úhradu nákladů spojených s prohlídkou hřiště. O této skutečnosti bude žadatel včas informován. 
 
 
7.3 Doba platnosti 
 
Doba platnosti nového certifikátu a prodloužení certifikátu je vždy 3 roky. Poplatky jsou splatné vždy dopředu na 
celé období. 
 
 
8. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
ČMGS si vyhrazuje právo aktualizovat podmínky certifikace; podmínky však v takovém případě nejsou měněny se 
zpětnou účinností. 
 
Aktuální podmínky certifikace jsou vždy příslušným způsobem zveřejněny na webových stránkách ČMGS. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1) Technické podmínky minigolfových hřišť pro účely vydání nového mezinárodního certifikátu a prodloužení 

mezinárodního certifikátu pro minigolfové hřiště 
2) Platný vzor mezinárodního certifikátu pro minigolfové hřiště 
3) Seznam držitelů licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť 


