Přechod pro chodce – výběr z legislativy
Aktualizováno 3. 7. 2006
(Zdroj: http://www.novapravidla.cz/uplne_zneni_zakona_o_silnicnim_provozu/)
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)
§5 odst. 1h): Řidič kromě řidiče tramvaje je povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
§5 odst. 1i): Řidič je povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
§17 odst. 5d): Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním.
§24 odst. 4c): Řidič nesmí otáčet a couvat na přechodu pro chodce.
§27 odst. 1c): Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním.
§54 odst. 1: Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
§54 odst. 2: Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
§54 odst. 3: Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
§54 odst. 4: Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
§76 odst. 7: Je-li užito vodorovné dopravní značky „Přechod pro chodce“, „Přejezd pro cyklisty“, „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“, „Zákaz stání“, „Zákaz zastavení“ nebo „Šikmé rovnoběžné čáry“, je tato vodorovná dopravní značka v místě užití nadřazena svislé dopravní značce „Parkoviště“ nebo svislé dopravní značce „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem upravujícím zastavení, stání nebo parkoviště.
Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.
(Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání)
	při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky – 4 body
	nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit – 3 body

Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů)
§22 odst. 1b)2:  Přestupku se dopustí ten, kdo předjíždí vozidlo na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním nebo předjíždí vozidlo způsobem, který ohrozí protijedoucí řidiče nebo jiné účastníky silničního provozu, nebo předjíždí, jestliže se nemůže bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo předjíždí, aniž má před sebou rozhled na vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí.
§22 odst. 1e) Přestupku se dopustí ten, kdo jako řidič motorového vozidla jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a), b), c) a d), poruší zvláštní zákon.
§22 odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 2000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 3000 Kč.
§22 odst. 3: Zákaz činnosti do šesti měsíců lze uložit tomu, kdo se v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců dopustí přestupku podle odstavce 1b) více než dvakrát.
§22 odst. 6: V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. e) uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1b) pokutu do 2000 Kč.


