
Článek 4    směrnice EU 168/2013 

Kategorie vozidel L - motocykly 

 1. Vozidla kategorie L zahrnují dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová motorová vozidla rozdělená do 

kategorií podle tohoto článku a přílohy I, včetně motokol, dvoukolových a tříkolových mopedů, 

dvoukolových a tříkolových motocyklů, motocyklů s postranním vozíkem, lehkých a těžkých silničních 

čtyřkolek a lehkých a těžkých quadrimobilů. 

 2. Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto kategorie a podkategorie vozidel popsané v příloze I: 

a) vozidla kategorie L1e (lehká dvoukolová motorová vozidla), dále rozdělená do podkategorií: 

i) vozidla L1e-A (motokola), 

ii) vozidla L1e-B (dvoukolové mopedy); 

  

b) vozidla kategorie L2e (tříkolové mopedy), dále rozdělená do podkategorií: 

i) vozidla L2e-P (tříkolové mopedy určené pro přepravu osob), 

ii) vozidla L2e-U (užitkové tříkolové mopedy); 

  

c) vozidla kategorie L3e (dvoukolové motocykly), dále rozdělená do podkategorií podle: 

i) výkonu motocyklu(25), dále rozdělené do podkategorií: 

- vozidla L3e-A1 (motocykly s nízkým výkonem), 

- vozidla L3e-A2 (motocykly se středním výkonem), 

- vozidla L3e-A3 (motocykly s vysokým výkonem), 

ii) zvláštního způsobu využití: 

- motocykly enduro L3e-A1E, L3e-A2E nebo L3e-A3E, 

- motocykly trial L3e-A1T, L3e-A2T nebo L3e-A3T; 

  

d) vozidla kategorie L4e (dvoukolové motocykly s postranním vozíkem); 

 e) vozidla kategorie L5e (motorové tříkolky), dále rozdělená do podkategorií: 

i) vozidla L5e-A (tříkolky): vozidla určená především pro přepravu osob, 

ii) vozidla L5e-B (komerční tříkolky): užitkové tříkolky určené výlučně pro přepravu zboží; 

  

f) vozidla kategorie L6e (lehké čtyřkolky), dále rozdělená do podkategorií: 

i) vozidla L6e-A (lehké silniční čtyřkolky), 

ii) vozidla L6e-B (lehké quadrimobily), dále rozdělená do podkategorií: 

- vozidla L6e-BU (lehké užitkové quadrimobily): užitková vozidla určená výlučně pro přepravu zboží, 

- vozidla L6e-BP (lehké quadrimobily určené pro přepravu osob): vozidla určená především pro 

přepravu osob; 

  



g) vozidla kategorie L7e (těžké čtyřkolky), dále rozdělená do podkategorií: 

i) vozidla kategorie L7e-A (těžké silniční čtyřkolky), dále rozdělená do podkategorií: 

- L7e-A1: A1 silniční čtyřkolky, 

- L7e-A2: A2 silniční čtyřkolky, 

ii) vozidla L7e-B (těžké terénní čtyřkolky), dále rozdělená do podkategorií: 

- L7e-B1: terénní čtyřkolky, 

- L7e-B2: side-by-side buggy, 

iii) vozidla L7e-C (těžké quadrimobily), dále rozdělená do podkategorií: 

- vozidla L7e-CU (těžké užitkové quadrimobily): užitková vozidla určená výlučně pro přepravu zboží, 

- vozidla L7e-CP (těžké quadrimobily určené pro přepravu osob): vozidla určená především pro 

přepravu osob. 

  

3. Vozidla kategorie L uvedená v odstavci 2 jsou podle pohonu vozidla dále rozdělena na vozidla: 

a) poháněná spalovacím motorem: 

- vznětovým motorem, 

- zážehovým motorem; 

  

b) poháněná motorem s vnějším spalováním, turbínovým motorem nebo motorem s rotačními písty, 

kdy se vozidlo vybavené takovým pohonem pro účely splnění požadavků na ochranu životního 

prostředí a funkční bezpečnosti považuje za vozidlo poháněné zážehovým motorem; 

 c) poháněná motorem na předem stlačený vzduch, který neemituje vyšší objem znečišťujících látek 

nebo inertních plynů, než jaký je přítomen ve vnějším ovzduší, kdy se pro účely požadavků na funkční 

bezpečnost a na dodávky a uložení paliva takové vozidlo považuje za vozidlo na plynné palivo; 

 d) poháněná elektrickým motorem; 

 e) hybridní vozidla s kombinací kterékoli pohonné konfigurace uvedené v písmenech a), b), c) nebo 

d) tohoto odstavce nebo s jakoukoli vícečetnou kombinací těchto pohonných konfigurací včetně 

vícečetných spalovacích nebo elektrických motorů. 

  

4. Pokud se týká rozdělení vozidel kategorie L v odstavci 2, vozidlo, které nespadá do určité kategorie, 

protože překračuje alespoň jedno kritérium stanovené pro uvedenou kategorii, spadá do následující 

kategorie, jejíž kritéria splňuje. To platí pro tyto skupiny kategorií a podkategorií: 

a) kategorie L1e se svými podkategoriemi L1e-A a L1e-B a kategorie L3e se svými podkategoriemi 

L3e-A1, L3e-A2 a L3e- A3; 

 b) kategorie L2e a kategorie L5e se svými podkategoriemi L5e- A a L5e-B; 


