
 
 

Základní povinnosti řidičů a autoopravářů 
 
 

Desatero pro řidiče 
 

 Chovej se při jízdě po pozemních komunikacích a v terénu ukázněně 
a ohleduplně, přizpůsob své chování stavebnímu a dopravnětechnickému stavu 
vozovky, situaci v silničním provozu a svým schopnostem. 

 Dbej dopravních značek a dopravního značení. 
 Užívej k jízdě jen vozidlo, které splňuje podmínky vyhlášky č. 341/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
 Nezapomínej na pravidelné technické prohlídky v STK a na měření emisí. 
 Nepožívej alkoholické nápoje během jízdy ani v takové době před jízdou, 

abys během ní už nebyl pod jejich vlivem. 
 Neřiď vozidlo, je-li tvá schopnost řízení snížena požitím léků, úrazem, nemocí, 

nevolností, únavou apod. 
 Než vozidlo opustíš, zajisti jej proti samovolnému pohybu (brzda, rychlost, klíny 

nebo jejich kombinace). 
 Dodržuj stanovenou dobu řízení a po jejím uplynutí realizuj bezpečnostní 

přestávku. 
 Užívej při svém případném nocování v kabině vozidla pouze nezávislé topení, 

nikdy však propanbutanový teplomet. 
 Neukládej v prostoru pro řidiče žádné předměty, které by tě mohly ohrozit nebo 

snížit ovladatelnost vozidla. 
 
 

Desatero pro autoopraváře 
 

 Zabezpeč opravované vozidlo proti samovolnému pohybu. 
 Zajisti zvednuté vozidlo nebo jeho části proti nekontrolovatelnému pohybu. 
 Neprováděj jakékoliv manipulace pod nezajištěnou zvednutou korbou nebo 

odklopenou kabinou. 
 Nemanipuluj s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která 

vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho části. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Nezdržuj se v pracovní jámě v době přistavování a odjezdu vozidel. 
 Nepřekračuj a nepřeskakuj pracovní jámu, nepoužívej v ní a v její bezprostřední 

blízkosti otevřený oheň (s výjimkou svařování) a nekuř v ní. 
 Používej stroje, nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pouze k těm účelům, 

ke kterým jsou určeny. 
 Nepoužívej nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, jsou-li poškozené, 

opotřebované nebo jinak nefunkční. 
 Nepřitápěj si v uzavřených prostorách chodem motoru. 
 Skladuj v garážích pouze povolené množství pohonných hmot. 

 
 

Patero pro řidiče i autoopraváře 
 

 Používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 
 Účastni se všech předepsaných školení a ověření znalostí. 
 Nezapomínej na ověřování zdravotní způsobilosti v souvislosti s výkonem 

pracovní činnosti. 
 Dbej podle svých možností o svou bezpečnost a své zdraví a dále o bezpečnost 

a zdraví osob, kterých se tvé jednání, případně opomenutí při práci 
bezprostředně dotýká. 

 Předcházej pracovním úrazům a nemocem z povolání. 
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