
Vozidla skupiny B a přípojná vozidla

Která přípojná vozidla smějí být připojena k vozidlům skupiny B a jaký rozsah řidičského 
oprávnění musí mít řidič takové jízdní soupravy? Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu, účinná od 7. listopadu 2014, stanoví podmínky transparentně. Častým dotazem 
však bývá, co přesně znamená „řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu“.

Úvodem znění novelizovaného § 80a zákona č. 361/2000 Sb.:

(1) Do skupiny

(…)

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž 
největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě 
řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti 

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 
kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 
kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Ilustrační obrázek:





Co je míněno řidičským oprávněním v rozšířeném rozsahu vysvětluje zákon č. 247/2000 Sb., o 
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 19

Doplňovací výuka a výcvik

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské oprávnění, který 

a) ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění, ale řidičské oprávnění mu nebylo 
dosud uděleno podle zvláštního zákona,2a) nejdéle však po dobu uvedenou v ustanovení § 39 
odst. 5 tohoto zákona,

b) žádá o

1. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2,

2. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, nebo

3. rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla 
skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž 
největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, nebo

(…)

§ 45b

Doplňovací zkouška

(1) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se 
provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, 
pokud jde o žadatele o řidičské oprávnění

a) pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1, nebo

b) pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

(2) Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního 
zákona2a) (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným 
způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.

(3) Pro rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z 
vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž
největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg je žadatel o řidičské 
oprávnění, který neabsolvoval zkoušku v řízení motorového vozidla na takovéto jízdní soupravě,
povinen absolvovat doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným 
způsobem, jako zkouška z praktické jízdy podle § 42.

V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se 
zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další 
administrativní záležitosti.

Příloha 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

(…)

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti 
převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, 
ale nepřevyšuje 4 250 kg.
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