Legislativa:
Znění zákona č.361 Sb.
Řidič je povinen: §5, odst.1, písm. h, odst. 2, písm. f, g,
h) 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.
Řidič nesmí:
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo
který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby
je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na
řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí
ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní
komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Chodec je povinen - § 54, odst. 1, 2, 3, 4,
§ 54 (1) Je-li blíže než 50m 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 (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 (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 (4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
Bodové ohodnocení dopravního přestupku – Ohrožení chodce na přechodu:
4 body – pokuta do 2500 v blokovém řízení, 2500 – 5000 pokuta ve správním řízení, 1-6 měsíců
podmíněně, spáchá-li řidič přestupek 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích.

