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ROZSAH ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU B 
 

 

 
Řidičská oprávnění a jejich rozsah upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, a to především v ustanoveních § 80a a 81. Toto vymezení bezprostředně navazuje na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, v platném znění.  
  
Pokud jde o řidičské oprávnění pro skupinu B, to je upraveno tak, že do skupiny B jsou zařazena 
motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A a B1), jejichž největší povolená 
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. 
 
K těmto motorovým vozidlům smí v rámci skupiny B být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené 
hmotnosti 

a) nepřevyšující 750 kg, 
b) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, 

nebo 
c) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, 

Právní úprava tedy zná řidičské oprávnění pro skupinu B jednak v tzv. základním rozsahu, 
jednak v tzv. rozšířeném rozsahu. Toto rozšíření řidičského oprávnění se uděluje na základě 
doplňovací zkoušky z praktické jízdy a do řidičského průkazu se vyznačuje harmonizovaným kódem 96.  
 
Řidičská oprávnění pro skupinu B udělená před 19. lednem 2013 se automaticky považují za 
udělená v základním rozsahu. 
 
Rozdíl mezi řidičským oprávněním pro skupinu B v základním a v rozšířeném rozsahu se týká toho, jaké 
jízdní soupravy s touto skupinou lze řídit. 
 
V základním rozsahu lze s řidičským oprávněním skupiny B řídit jízdní soupravu s přípojným vozidlem, 
jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Největší povolená hmotnost celé jízdní soupravy 
v takovém případě může překročit 3 500 kg.  
 
Dále základní rozsah řidičského oprávnění pro skupinu B umožňuje jeho držiteli řídit jízdní soupravy 
s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, avšak v takovém případě 
naopak největší povolená hmotnost jízdní soupravy jako celku nesmí přesáhnout 3 500 kg.  
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Pokud by s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg měla jízdní souprava 
překročit 3 500 kg, již by bylo nutné řidičské oprávnění pro skupinu B v rozšířeném rozsahu, tedy s 
vyznačeným harmonizačním kódem 96. Ani pak ale největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí 
překročit 4 250 kg. 
 
Řidičské oprávnění pro skupinu B dále opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s 
automatickou převodovkou, avšak pouze na území České republiky, a mimo toto území i k řízení všech 
vozidel zařazených do skupiny AM a B1.  
 
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B rovněž opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k 
řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, tj. motorových tříkolek s výkonem vyšším než 15 
kW, a to rovněž pouze na území České republiky. 
 
 
 

STRUČNÉ SHRNUTÍ 

 

Se základním oprávněním sk. B lze řídit 

 soupravu auto + přívěs do 750 kg 

 soupravu auto + přívěs nad 750 kg; souprava smí mít max. 3.500 kg 

 vozidla A1 s automatickou převodovkou (tj. motorky max. 11 kW, max. 125 cm3 a tříkolky 
max. 15 kW), ale jen na území ČR 

 vozidla AM (tj. motorky a tříkolky do 45 km/h a max. 50 cm3, a dále čtyřkolky do 45 km/h a a 
max. 50 cm3), a to na území ČR i mimo ně  

 vozidla B1 (tj. auta max. 15 kW a 400 kg, respektive 550 kg u nákladních), a to na území ČR 
i mimo ně  

 

Se základním oprávněním sk. B osoby starší než 21 let mohou řídit  

 tříkolky ze sk. A (tj. tříkolky s výkonem nad 15 kW), ale jen na území ČR  

 

S rozšířeným oprávněním sk. B (tzn. sk. B + kód 96) lze navíc řídit 

 soupravu auto + přívěs nad 750 kg; souprava smí mít max. 4 250 kg 

 

Oprávnění sk. B udělené před 19. lednem 2013 se považuje za oprávnění v základním rozsahu 
(tj. jako sk. B bez kódu 96).  
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