
Elektrokoloběžky a legislativa 

Před koupí elektrokoloběžky Vás určitě napadla myšlenka: “Kde s ní vlastně budu a mohu 

jezdit?”. Pojďme se podívat na několik vyjádření k této problematice. 

Primárně platí pro elektrokoloběžky stejná pravidla jako pro kola, která mají využívat 

pro svoji jízdu výhradně vyznačených cyklopruhů na vozovce nebo cyklistických stezek. 

Při jízdě po vozovce se “koloběžkář” musí řídit zákonem o silničním provozu.  

Z vlastní praxe mohu potvrdit, že nejideálnější je využívání cyklostezek. Rušným silnicím se 

doporučuji vyhnout velkým obloukem. Dobré je najít si nějakou předpřipravenou trasu a 

raději jet o blok dále, ale po klidné a bezpečnější cestě. Pokud není jiná možnost a je potřeba 

využít chodník (např. na přejezd mezi cyklostezkami), buďte maximálně ohleduplní a v 

žádném případě nesmíte nikoho ohrozit. Vy a vaše koloběžka tam dle legislativy nemáte co 

dělat. Pokud narazíte na rušné a přelidněné místo (pokud není např. jiná možnost), koloběžku 

veďte. 

Výše uvedené platí pro elektrokoloběžky (dle legislativy jsou brány jako kolo), které splňují: 

o Výkon motoru nesmí být vyšší než 1 kW. 

o Maximální rychlost koloběžky nesmí překročit 25 km/h. 

Další důležité body: 

• Pohyb na koloběžce po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let, stejně 

jako cyklistům. 

• Povinností všech jezdců na koloběžce do 18 let věku je za jízdy použít ochrannou 

přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně 

připevněnou na hlavě. 

• Jezdec na koloběžce do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let na 

cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce, v obytné zóně po celé její ploše. 

• V pěší zóně, jen pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. 

• V „Zóně pro cyklisty“ je zakázáno jet rychlostí vyšší, než je 30 km/hod – platí také 

pro jezdce na koloběžce a samozřejmě i pro cyklisty. 

• Pokud se jezdec na koloběžce do deseti let pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod 

osoby starší 15 let, jezdec na koloběžce může jet na silnici sám až po dosažení 10 let. 

Za sebe doporučuji používání helmy i pokud jste starší 18 let. Nevozíte nic cennějšího, než 

svoji hlavu a pár investovaných stokorun Vás může zachránit od velkého maléru. Přeci jen v 

rychlosti blížící se 25 km/h mohou být pády minimálně velice bolestivé :-). 

VĚK VÝKON MAXIMÁLNÍ  
RYCHLOST 

SKUPINA 
OPRÁVNĚNÍ 

KDE MŮŽE 
JEZDIT 

EVIDENCE, 
POJIŠTĚNÍ 

Bez omezení O – 1 kW Do 25 km/h NE cyklostezka, 
silnice, do 10 

let na chodníku 

NE 

Od 15 let 1 – 4 kW Do 45 km/h AM, B sinice ANO 

Od 16 let Do – 11 kW Bez omezení A1, B silnice ANO 

Od 18 let Do – 35 kW Bez omezení A2 silnice ANO 

Od 24 let Bez omezení Bez omezení A silnice ANO 



ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU AM 

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1: 

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s 
výkonem elektrického motoru do 4 kW, 

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných 
motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem 
zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

Podmínky pro získání řidičského průkazu 

• věk 15 let 
• platná lékařská prohlídka 
• úspěšná závěrečná zkouška v autoškole 
• obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců 
• nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, 
• nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU 
• v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A1 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem 
výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru 
nepřevyšujícím 125 cm3, 

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 
3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu 

do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. 

Podmínky pro získání řidičského průkazu 

• věk 16 let 
• platná lékařská prohlídka 
• úspěšná závěrečná zkouška v autoškole 
• obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců 
• nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, 
• nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU 
• v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A2 

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s 
poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více 
než dvojnásobným výkonem, 

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 

 

 



Podmínky pro získání řidičského průkazu 

• věk 18 let 
• platná lékařská prohlídka 
• úspěšná závěrečná zkouška v autoškole 
• obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců 
• nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, 
• nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU 
• ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, 

pouze pro jízdu při sportovní soutěži 

Doplňující informace: 

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá 
povinnou 

2. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit 
výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která 
se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 
zákona č. 247/2000 Sb. 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A 

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, bez omezení výkonu v kW 
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2, 
4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. 

Podmínky pro získání řidičského průkazu 

• věk 24 let 
• platná lékařská prohlídka 
• úspěšná závěrečná zkouška v autoškole 
• obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců 
• nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, 
• ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, 

pouze pro jízdu při sportovní soutěži 
• Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla  

o a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová 
vozidla, nebo 

o b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění 
pro skupinu A2. 

Doplňující informace: 

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá 
povinnou. 

2. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit 
výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která 
se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 
zákona č. 247/2000 Sb. 



ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU B 

• motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotností 
do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno 
přípojné vozidlo  

1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, 
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost 

této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo 
3. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou, 
4. vozidla zařazená do skupiny B1 

Skupina B96 - jde o tzv. řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu. 

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. 96: souprava o největší povolené 

hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy 

převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. 

Postačuje složení tzv. doplňovací zkoušky podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. 

Podmínky pro získání řidičského průkazu 

• věk 18 let 
• platná lékařská prohlídka 
• úspěšná závěrečná zkouška v autoškole 
• obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců 
• nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, 
• nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU 
• Výhoda - B96 lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B 

 


