
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb. 

 

Kategorie silničních a zvláštních vozidel 

 
1. KATEGORIE L: popis silničních vozidel kategorie L a její další členění jsou uvedeny v 

přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a 

tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem /l2/ . 

 

Silniční vozidla podkategorie LZ jsou dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které 

konstrukčně odpovídají silničním vozidlům podle věty první a jsou zkonstruovány a 

vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající 

za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu. 

 

2. KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu 

osob a jejich zavazadel. 

2.1. Kategorie M1: vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k 

sezení řidiče. Vozidla náležející do kategorie M1 nesmí mít prostor pro stojící cestující. 

Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče). 

2.2. Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k 

sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie 

M2 mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující. 

2.3. Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k 

sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie 

M3 mohou mít prostor pro stojící cestující. 

 

3. KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu 

nákladů. 

3.1. Kategorie N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. 

3.2. Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale 

nepřevyšující 12 tun. 

3.3. Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun. 

 

4. KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo 

osob i pro ubytování osob. 

4.1. Kategorie O1: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny. 

4.2. Kategorie O2: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale 

nepřevyšující 3,5 tuny. 

4.3. Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale 

nepřevyšující 10 tun. 

4.4. Kategorie 04: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun. 

 

Podkategorie vozidel 

 

Terénní vozidla 

 

"Terénním vozidlem" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní 

technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky. V případě těchto kategorií 

vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "G". Kritéria pro 

zařazení vozidla do podkategorie "terénních vozidel" jsou uvedena v oddílu 4 části A přílohy 

II směrnice 2007/46/ES. 



 

Vozidla zvláštního určení 

 

"Vozidlem zvláštního určení" se rozumí silniční vozidlo kategorie M, N nebo O, které má 

zvláštní technické vlastnosti k výkonu funkce, jež vyžaduje zvláštní uspořádání a/nebo 

výstroj. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního 

určení, se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "S". Různé typy 

vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 

2007/46/ES. 

 

Terénní vozidlo zvláštního určení 

 

"Terénním vozidlem zvláštního určení" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, 

které má zvláštní technické vlastnosti uvedené v bodě 2.1 a 2.2 části A přílohy II směrnice 

2007/46/ES. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii 

vozidla připojí písmeno "G". V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie 

vozidel zvláštního určení, se navíc k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí 

jako druhá přípona písmeno "S". 

 

5. KATEGORIE T, C, R a S: popis silničních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další 

členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování 

zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13). 

 

Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem 

pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních 

činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost. 

 

Zvláštní vozidla podkategorie SN jsou pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání 

určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny 

na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není 

v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající 

charakter pracovního stroje neseného. 

 

6. KATEGORIE Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených 

kategorií. 

 


