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Povinnou výbavu vozidel řeší vyhláška č. 341/2014 Sb.
Pro vozidla kategorií M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola
a používají se pro dopravu osob) a N (motorová vozidla, která mají
nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladu) se požaduje
vždy tato výbava:
náhradní elektrické pojistky (po jedné od každého užitého
druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány),
po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého
druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné
signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně (s výjimkou zvláštního
světelného výstražného zařízení),
příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší
technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené
nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti
zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti
vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro
použití zvedáku,
klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně
upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku
nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na
vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo
použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo

vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
Povinnost mít příruční zvedák a klíč na matice se nevztahuje na vozidla,
která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce
umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z
pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv
z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu
poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí.
Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového
traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným
druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.
Autolékárničky

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se
ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé
sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a
čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu
cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v
prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí
lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických
potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů
zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.
Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí
být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, vybavena
přenosným výstražným trojúhelníkem.
Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena
oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu.
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