
T3b (traktor): 

 Čtyřkolky (ATV), provozní hmotnost menší než 600 kg 
 Žluté značky 
 Nesmí na dálnice a silnice pro motorová vozidla. 
 Rychlost omezena na 40 km/h 
 Tříkotoučový brzdový systém 
 Obvykle 1 uzamykatelný diferenciál na přední nápravě; vzadu není diferenciál, pouze 

rozvodovka. 
 Nošení přilby není předepsané zákonem, přesto však její používání silně 

doporučujeme! 
 Čtyřkolku T3b lze snadno dát do nákladů, lze z ní odečíst DPH nebo čerpat dotace. 
 Vydává se Technický průkaz zvláštního motorového vozidla. 
 Nutný řidičský průkaz skupiny B nebo T. 
 Povinný bezpečnostní pás (u čtyřkolek platí pro spolujezdce) 
 Intervaly technických prohlídek (od 1. října 2018): nové čtyřkolky po 4 letech, dále 

pak po 2 letech 

 
T1b (traktor): 

 UTV, provozní hmotnost více než 600 kg 
 Žluté značky 
 Nesmí na dálnice a silnice pro motorová vozidla. 
 Rychlost omezena na 40 km/h 
 Tříkotoučový brzdový systém  
 Obvykle 1 uzamykatelný diferenciál na přední nápravě; vzadu není diferenciál, pouze 

rozvodovka. 
 Nošení přilby není předepsané zákonem, přesto však její používání silně 

doporučujeme! 
 UTV kategorie T1b lze snadno dát do nákladů, lze z nich odečíst DPH 

nebo čerpat dotace. 
 Vydává se Technický průkaz zvláštního motorového vozidla. 
 Nutný řidičský průkaz skupiny B nebo T. 
 Povinné bezpečnostní pásy 
 Intervaly technických prohlídek (od 1. října 2018): nové čtyřkolky po 4 letech, dále 

pak po 2 letech 

 
 

  



E4 (L7e) (motocykl-čtyřkolka): 

 Bílé značky 
 Smí na dálnice a silnice pro motorová vozidla, pokud je konstrukční rychlost stroje 

vyšší než 80 km/h. Dálniční známka není nutná. 
 Většinou jsou homologované jako dvoumístné. 
 Čtyřkotoučový brzdový systém  
 Dva uzamykatelné diferenciály - na přední i zadní nápravě. 
 Na čtyřkolkách kategorie L7e je předepsané nošení přilby. 
 Vydává se Technický průkaz motorového vozidla. 
 Kvůli redukci emisí je ze zákona snížený výkon motoru. 
 Potřebný řidičský průkaz: skupina A (příp. B1) pro čtyřkolky s výkonem motoru do 15 

kW (Poznámka: s řidičákem skupiny A nelze jezdit s přívěsným vozíkem) 
                                               skupina B pro čtyřkolky s výkonem motoru nad 15 kW 

 Intervaly technických prohlídek (od 1. října 2018): nové čtyřkolky po 6 letech, dále 
pak vždy po 4 letech 

 


