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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá právními aspekty práce z domova. Pozornost je nejprve věnována 

práci z domova z pohledu personálního řízení, jako alternativnímu pracovnímu úvazku 

a zaměstnaneckému benefitu, výhodám a nevýhodám práce z domova a vhodným pracovním 

pozicím pro výkon práce z domova. Práce se soustřeďuje na specifika právní úpravy práce 

z domova ve vybraných právních oblastech v České republice, analyzuje nedostatky právní úpravy 

práce z domova v těchto vybraných právních oblastech v České republice a identifikuje jejich 

možná řešení v podobě smluvního ujednání zaměstnavatele a zaměstnance. Závěrečná kapitola 

práce představuje flexibilní pracovní podmínky v Evropské unii, se zaměřením na aktuální 

iniciativu Evropské komise, a Nizozemí, se zaměřením na právní úpravu práce z domova 

v Nizozemí.  

 

Klíčová slova: 

Práce z domova, alternativní pracovněprávní závazky, pracovní právo, pracovní doba, bezpečnost 

a ochrana zdravé při práci, náklady na práci z domova, nizozemské pracovní právo 
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Abstract: 

The bachelor thesis focuses on legal aspects of homeworking. At first, the attention is paid on 

homeworking in the view of human resources management, as alternative employment 

relationship and work benefit, advantages and disadvantages of homeworking and appropriate 

work positions for homeworking. Bachelor thesis concerns on legal specifics of legislation of 

homeworking in the Czech Republic, analyses the deficiencies of legislation of homeworking in 

the Czech Republic and identifies possible solutions in the form of agreement between employer 

and employee. Final chapter of the thesis introduces flexible working conditions in the European 

Union, focusing on actual initiative of European Commission, and in the Netherlands, focusing on 

the legislation of homeworking.  

 

Key words: 

Homeworking, alternative employment relationships, labour law, working hours, health and safety 

working conditions, work-related expanses, dutch labour law 
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0 Úvod 

  

Práce z domova, nebo-li homeworking, je práce, která je vykonávána z domova v celém rozsahu 

zákonné či smluvené pracovní doby. Český jazyk používá termín práce z domova obecně pro 

všechny způsoby výkonu práce z domova. V anglickém jazyce existují tři termíny – teleworking, 

homeworking a home office. Teleworking je termín nejobecnější a představuje výkon práce na 

dálku odkudkoli, za pomoci telekomunikačního zařízení nebo IT systémů společnosti. 

Homeworking je specifickým druhem teleworkingu a představuje výkon práce na dálku z jednoho 

konkrétního místa – z domova zaměstnance. Home office představuje výkon práce z domova 

v omezeném časovém rozsahu zákonné nebo smluvené pracovní doby, např. v rozsahu jednoho 

dne v týdnu. Bakalářská práce se věnuje zejména homeworkingu a jen stručně home office, jako 

zaměstnaneckému benefitu.   

 

Bakalářská práce se zabývá prací z domova zaměstnanců vykonávajících závislou práci na základě 

pracovněprávního vztahu. Mezi pracovněprávní vztahy patří pracovní poměr založený pracovní 

smlouvou a právní vztahy založené na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Práce se nezabývá poměry ve státní službě, založenými na základě rozhodnutí o přijetí do 

služebního poměru. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza právní úpravy práce z domova ve vybraných právních oblastech 

v České republice, nedostatků současné právní úpravy práce z domova v těchto právních oblastech 

a identifikace jejich možných řešení v podobě smluvního ujednání mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem z domova. Tato řešení by z hlediska personální praxe umožnit vyšší míru 

zastoupení práce z domova v České republice. Za účelem navýšení zastoupení práce z domova 

v České republice zároveň představuji aktuální iniciativu Evropské unie v oblasti sociální politiky 

„Nový začátek“ a příklad dobré praxe zavádění flexibilních pracovních podmínek do výkonu práce 

– právní úpravu flexibilních pracovních podmínek v Nizozemí, které má nejvyšší procentuální 

zastoupení práce z domova v Evropské unii.  

 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela zejména z platné a účinné právní úpravy práce 

z domova v České republice, ve čtvrté kapitole zároveň z platné a účinné právní úpravy práce 

z domova v Nizozemí. Statistická data jsem čerpala ze statistických šetření Evropského 

statistického úřadu a Českého statistického úřadu. Jelikož práce z domova prochází dynamickým 
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vývojem, nejčastěji zastoupenými zdroji dále byly časopisecké a další články, popř. sborníky 

z mezinárodních odborných konferencí. Z knižních zdrojů jsem čerpala z odborných publikací 

a z knihy „Práce na dálku“ autorů Jasona Frieda a Davida Heinemeiera Hansonna, jež pojednává 

o výkonu práce na dálku a možnostech její aplikace.  

  

V první kapitole představuji práci z domova z pohledu personálního řízení. Řadím ji mezi 

alternativní pracovní úvazky a uvádím jejich další příklady. Práci z domova následně nahlížím 

jako zaměstnanecký benefit v podobě home office, tedy občasné práce z domova, a rovněž uvádím 

výhody a nevýhody práce z domova. Navazuji členěním současných generací zaměstnanců na 

pracovním trhu, se zaměřením na generace baby boomers, X, Y a Z, a jejich vztah k práci 

z domova. Na konci první kapitoly uvádím, pro jaké pracovní pozice je práce z domova možná 

a vhodná.  

 

Ve druhé kapitole se zaměřuji na právní úpravu práce z domova ve vybraných právních oblastech 

v České republice. Uvádím zde vybrané právní oblasti, ve kterých se nejvíce projevují odchylky 

při výkonu práce z domova oproti výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Jedná se o právní 

oblasti upravující pracovní dobu a její rozvržení, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a právní 

úpravu nákladů vznikající při výkonu práce z domova. Současná právní úprava práce z domova 

upravuje práci z domova pouze pro jednu podkategorii zaměstnanců, u kterých následně stanoví 

pouze určité výjimky z obecné právní úpravy. Pro ostatní kategorie zaměstnanců, vykonávajících 

práci z domova, právní úprava neexistuje. 

 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na nedostatky právní úpravy práce z domova ve vybraných oblastech 

v České republice. Pro každou z oblastí – rozvržení pracovní doby, bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, právní úprava náklady při práci z domova a sociální izolace – identifikuji možné řešení 

nedostatků v právní úpravě v České republice, a to ve formě smluvního ujednání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem z domova. Tato ujednání by mohla umožnit nedostatky 

překonat a navýšit právní jistotu zaměstnavatelů i zaměstnanců z domova. Při návrzích těchto 

řešení zohledňuji návrh novely zákoníku práce, jež byla podána za vlády Bohuslava Sobotky. 

 

Ve čtvrté kapitole člením jednotlivé pravomoci Evropské unie, se zaměřením na pravomoci 

Evropské unie v oblasti sociální politiky. Zde představuji aktuální iniciativu Evropské komise 

„Nový začátek“, která zdůrazňuje potřebu zavádění flexibilních pracovních podmínek do výkonu 

práce, za účelem slaďování pracovního a rodinného života. Dále představuji příklad Nizozemí, 
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které má nejvyšší zastoupení alternativních pracovních úvazků, včetně práce z domova, 

v Evropské unii, a jeho postupného zavádění flexibilních pracovních podmínek do výkonu práce. 

V závěru kapitoly rovněž uvádím aktuální právní úpravu flexibilních pracovních podmínek 

v České republice. 
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1 Charakteristika práce z domova 

 

1.1 Práce z domova – homeworking a home office 

 

Pojem práce z domova je překlad anglického slova homeworking a dle Seemannové (2015, s.55) 

je možné ji rozumět jako výkon veškerých pracovních úkolů zaměstnance, nebo jejich většiny, 

z prostředí domova zaměstnance, tedy na specifickém místě mimo pracoviště zaměstnavatele. 

 

Práce z domova je alternativní pracovní úvazek (Kocianova, 2012, s. 109). Alternativní pracovní 

úvazek, rovněž nazývaný jako atypický pracovní úvazek, se vždy v některém prvku odlišuje od 

typických pracovních úvazků s 40hodinovým pracovním týdnem, s rovnoměrně rozvrženou 

pracovní dobou, a to vše na pracovišti zaměstnavatele (Pichrt, 2015, s. 16). Práce z domova 

se odlišuje prvkem místa výkonu práce, kdy je tato práce vykonávána v místě odlišném od 

pracoviště zaměstnavatele – v domově zaměstnance.  

 

Další rozšířené alternativní pracovní úvazky jsou tzv. částečný úvazek, výkon práce s flexibilní 

(pružnou) pracovní dobou, stlačený pracovní týden, výkon práce prostřednictvím dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr či sdílení pracovního místa (Kocianová, 2012, s. 109). 

Vyjmenované alternativní pracovní úvazky se od typických pracovních úvazků odlišují zejména 

v prvku délky a rozvržení pracovní doby. Při výkonu práce na tzv. částečný úvazek dochází, dle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), k dohodě mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem na zkrácení zákonné týdenní pracovní doby. Zaměstnancům vykonávajícím 

práci na částečný úvazek se zároveň poměrně snižuje i odměna za práci (Česko, 2006b, § 80). 

S částečnými úvazky souvisí sdílení pracovního místa, kdy je jedno pracovní místo v rozsahu 

zákonné pracovní doby, 40 hodin týdně, obsazeno dvěma nebo více zaměstnanci (MPSV, 2008). 

Zákoník práce sdílení pracovního místa výslovně neupravuje. Flexibilní, nebo-li pružná, pracovní 

doba se odchyluje od typického pracovního úvazku nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. 

Dle zákoníku práce pracovní doba obsahuje základní a volitelné časové úseky pracovní doby. 

V základních časových úsecích pracovní doby musí být zaměstnanec na pracovišti zaměstnavatele, 

ve volitelných časových úsecích pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní 

doby, kdy celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin (Česko, 2006b, § 85).  Stlačený 

pracovní týden rovněž představuje příklad nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, kdy je 

týdenní pracovní doba vykonána v méně pracovních dnech, např. zákonná týdenní pracovní doba 
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40 hodin ve 4 dnech po 10 hodinách (MPSV, 2008).  Zákoník práce stlačený pracovní týden 

výslovně neupravuje. Zákoník práce dále obsahuje dva typy dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Prvním typem je dohoda o provedení práce, kdy je zaměstnanec oprávněn 

u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin za kalendářní rok (Česko, 2006b, § 75). Druhým 

typem je dohoda o pracovní činnosti, kdy je zaměstnanec oprávněn u jednoho zaměstnavatele 

odpracovat v průměru 20 hodin týdně (Česko, 2006b, § 76).  

 

Vedle pojmu homeworking je možné se, v souvislosti s výkonem práce z domova, setkat 

s pojmem home office. Home office představuje občasný výkon práce z domova a je nejčastěji 

využívána jako zaměstnanecký benefit, a to zaměstnanecký benefit velmi žádaný a oblíbený 

(Drmotová, 2010).  Zaměstnanecké benefity slouží primárně ke stabilizaci zaměstnanosti, zvýšení 

pracovní motivace a k posílení pracovní spokojenosti. 

 

Zaměstnanecké benefity je možné členit podle několika různých hledisek, např. „ … podle druhu 

výhod, které poskytují, podle charakteru poskytnutí, podle daňového zvýhodnění, podle možnosti 

volby, podle časového rozlišení, podle příjemce nebo podle způsobu distribuce.“ (Cabajšek, 2013, 

s.13) Cabajšek následně detailněji člení jednotlivé zaměstnanecké benefity, kdy členění podle 

druhu výhod, které poskytují, čítá zaměstnanecké benefity sociální povahy, benefity mající vztah 

k práci, benefity spojené s postavením ve firmě a benefity zkvalitňující prožívání volného času. 

Podle charakteru poskytnutí člení zaměstnanecké benefity na finanční a nefinanční, podle 

daňového zvýhodnění na benefity zcela daňově zvýhodněné, částečně daňově zvýhodněné a ty, 

které nejsou daňovým nákladem zaměstnavatele. Zaměstnanecké benefity mohou být dále 

poskytovány fixně, flexibilně nebo kombinací těchto způsobů, dle časového rozvržení se člení na 

jednorázové, krátkodobé či dlouhodobé. Příjemcem zaměstnaneckých benefitů je buď jednotlivec, 

skupina zaměstnanců, nebo všichni zaměstnanci. Zaměstnanecké benefity mohou být zaměřeny 

na zaměstnance nebo na pracovní prostředí. Naposledy, dle hlediska distribuce zaměstnanecké 

benefity člení na adresné a plošné (2013, s. 14-18). 

 

Zaměstnanecké benefity mohou sloužit jako stimul pracovní motivace. Dle Kocianové (2010, s.22) 

pracovní chování lidí ovlivňuje mnoho faktorů na straně jedince i na straně organizace, a ty jsou 

ve vzájemné interakci. Urban (2008, s. 50) uvádí, že pro motivaci zaměstnanců jsou důležitá tři 

pravidla: “Prvé říká, že zaměstnanci se zpravidla chovají podle toho, co jejich nadřízení ‘odměňují‘. 

Druhé hovoří o tom, že k dosažení vyššího výkonu zaměstnanců slouží lépe ‘pozitivní motivační 

metody‘ než metody ‘negativní‘. Třetí pravidlo zdůrazňuje, že motivace je vždy do určité míry 
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individuální: co motivuje jednoho zaměstnance, nemusí motivovat ostatní“. Odměnu, uváděnou 

na prvním místě, je třeba rozumět v širších souvislostech. Nejedná se pouze o odměnu za 

odvedenou práci, ale i odměnu v podobě zaměstnaneckých benefitů, včetně zaměstnaneckého 

benefitu v podobě home office. 

 

Zaměstnanecké benefity jsou rovněž prostředkem navýšení pracovní spokojenosti. Deiblová 

(2007, s. 87) považuje spokojenost za stav „nasycení“. Faktory posilující pracovní spokojenost 

jsou zejména průhledná organizační a personální politika, jasné a přiměřeně určené cíle vlastní 

práce, různorodá práce, možnost vlastní kontroly nad svojí prací, příležitosti k využití vlastních 

schopností a zkušeností při práci, ocenění práce a sociální pozice v organizaci a ve skupině, 

finanční ohodnocení, atd. (Kocianová, 2010, s. 36).  Práce z domova, jako zaměstnanecký benefit, 

přispívá k pracovní spokojenosti prostřednictvím možnosti vlastní kontroly nad prací 

a prostřednictvím vyšší míry možnosti realizace vlastních schopností a zkušeností. Pracovní 

spokojenost zeslabují zejména následující faktory: převaha nepředvídatelných vlivů na práci, 

časový stres, pracovní zátěž, nereálné pracovní nároky, sociální „nepohoda" na pracovišti, špatné 

vztahy se spolupracovníky a nadřízeným nebo nedostatek času na osobní a rodinný život 

(Kocianová, 2010, s. 36). Práce z domova, jako zaměstnanecký benefit, předchází mnohým 

z těchto faktorů snižujících pracovní spokojenost, např. z velké míry časovému stresu, díky 

odpadnutí nutnosti zaměstnance z domova do práce dojíždět. Zcela jistě rovněž odpadne faktor 

sociální nepohody na pracovišti zaměstnavatele a velmi často rovněž faktor nedostatku času na 

osobní a rodinný život. 

 

1.2 Výhody a nevýhody práce z domova 

 

Alternativní pracovní úvazky s sebou obecně přinášejí velké množství výhod. MPSV (2015) uvádí 

mezi hlavními výhodami výkonu práce z domova skutečnost, že o výběru zaměstnance rozhodují 

jeho skutečné kvality a schopnosti a že zaměstnanci z domova jsou vůči zaměstnavateli loajálnější. 

Alternativní pracovní úvazky jsou zvlášť výhodné pro určité znevýhodněné skupiny osob, např. 

rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby zdravotně postižené, jež se jejich prostřednictvím 

mohou opětovně zapojit do pracovního režimu. Ovšem i osoby, které nijak znevýhodněné nejsou, 

shledávají výhody alternativních pracovních úvazků, a to zejména v možnostech slaďování 

osobního a pracovního života, neboli Work-Life Balance.   
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Práce z domova, jako jeden z druhů alternativních pracovních úvazků, s sebou přináší velké 

množství vlastních výhod a nevýhod. Fried a Heinemeier Hansson (2014, s.22-37) ve své knize 

„Práce na dálku“ představují široký výčet výhod a nevýhod práce z domova. Mezi výhody patří 

odpadnutí nutnosti do práce každodenně dojíždět. Dojíždění je pro člověka stresový faktor spojený 

s vyšším rizikem obezity, nespavosti nebo bolesti krku a zad. Dojíždění zároveň vede k tomu, že 

veškeré domácí práce bývají přesunuty na víkend, tradičně na sobotu. Tím zároveň dochází ke 

krácení volného času o víkendu. Výkon práce z domova dále vychází vstříc všem denním typům, 

od „ranních ptáčat“ až po „noční sovy“. Zaměstnanec si může výkon práce přizpůsobit svému 

životnímu stylu. Tento fenomén je autory označován jako „luxus svobody a času“. S možností 

výkonu práce z domova rovněž odpadá nutnost se za prací stěhovat nebo si ve větším městě 

najímat byt. V důsledku toho se lidský kapitál a talent nehromadí jen ve velkých městech. 

 

Jako nevýhody výkonu práce z domova Fried a Heinemeier Hansson (2014, s. 58-65) uvádí ztrátu 

přímé kontroly zaměstnavatele nad výkonem práce zaměstnance. Zaměstnavatelé mají v důsledku 

toho obavy, že dojde ke snížení produktivity těchto zaměstnanců. Dále se jedná o nebezpečí, které 

plyne ze sdílení dat, zejména obchodních tajemství nebo osobních údajů, na dálku. Zaměstnanci 

sice mohou mít ve svých osobních počítačích nahraný bezpečný software, je však třeba zajistit 

i zabezpečení přenosného osobního počítače, popř. mobilního telefonu. Za další nevýhodu je 

možné považovat skutečnost, že zaměstnanci jsou plně odpovědní za organizaci vlastního času 

a pracovní doby v průběhu dne. 

 

Autoři, po výčtu nevýhod, navrhují opatření, prostřednictvím nichž je možné tyto nevýhody 

odstranit. Prvotním nezbytným opatřením je pečlivý výběr zaměstnanců, jejichž schopnostem 

budou jejich zaměstnavatelé důvěřovat. Skutečnost, že je zaměstnanec přítomný na pracovišti, 

není v přímé úměře k jeho výkonnosti. Není reálně možné, aby zaměstnavatel kontroloval každého 

zaměstnance po celou jeho pracovní dobu. Možným řešením by byl monitoring obrazovek 

zaměstnanců z domova prostřednictví softwaru InterGuard (Fried, Heinemeier Hansson, 2014, s. 

58-59). Takový postup by však mohl velmi ohrozit vztah zaměstnanců z domova k práci a jejich 

loajalitu k zaměstnavateli. Další, autory navrhované, opatření se vztahuje k zabezpečení přenosu 

dat na dálku. Zde autoři navrhují vypnutí automatického přihlašování, tedy nastavení nutnosti 

zadání hesla, a aktivaci dvoufázového ověřování přístupů. Zároveň doporučují šifrovaní pevného 

disku a webových stránek (Fried, Heinemeier Hansson, 2014, s. 65-67). Opatření jsou rovněž 

nezbytná v oblasti organizace a rozvržení pracovní doby, a to zejména těch zaměstnanců 

z domova, kteří vykonávají týmovou práci. U těchto zaměstnanců je nezbytné nastavit časové 
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úseky tak, aby se v několika hodinách denně všem členům týmu překrývaly. Tým pak může 

komunikovat prostřednictvím videohovorů, sdílených obrazovek či sdíleného kalendáře či volné 

chatovací místnosti (Fried, Heinemeier Hansson 2014, s. 95-104).  

 

Jako vstřícné opatření pro zaměstnance z domova se jeví vytvoření manuálu spočívajícího ve 

výčtu ověřených postupů a doporučení pro výkon práce z domova. Mezi takovými doporučeními 

uvádí autoři Fried a Heinemeier Hansson (2014, s. 211) např., aby si zaměstnanci při práci 

z domova vytvořili své rituály, jež jim umožní rozlišit čas na práci a čas na zábavu. Těmito rituály 

může být volba určitého oblečení, upravení se či používáním jednoho počítače na práci a dalšího 

na zábavu.  

 

1.3 Generace na trhu práce a práce z domova 

 

Práce z domova, a další alternativní pracovní úvazky, úzce souvisí s očekáváními mladé generace 

zaměstnanců a aktuálními požadavky na trhu práce. Zde se v současné době můžeme setkat 

s několika generacemi zaměstnanců. Tým amerického profesora ve složení Thomas C. Reeves 

a Eunjung Oh, který přezkoumal velké množství výzkumů zabývajících se členěním generací 

a jejich typologiemi, hovoří o generaci „boomers“ generaci X a mileniálech, jako o generacích, 

jež do 15 let ovládnou pracovní trh (Reeves, Oh, 2014, s.3), 

 

Generace baby boomers představuje zaměstnance narozené mezi lety 1943-1964. Pro tuto generaci 

je hlavní motivací pracovní úspěch, kterému plně podřizují svůj osobní život (Ledvinková, 2010, 

s. 12).  

 

Generaci X tvoří zaměstnanci narození mezi lety 1965-1980 (Ledvinková, 2010, s. 12). Pro tuto 

generaci je, dle Brončekové (2010, s. 9) typický individualismus a představa, že za tvrdou práci se 

dostaví úspěch. Ledvinková (2010, s. 12) tento individualismus potvrzuje, když uvádí: „Pracovníci 

této generace jsou podnikaví a ochotní přijímat riziko, rychle se rozhodují a vyhledávají 

příležitosti, které ostatní mohou opominout. Hledají inovativní a netradiční řešení. Jsou schopní 

pracovat pod minimálním dohledem. Při práci preferují prostor pro samostatné řešení úkolů před 

přesně stanoveným postupem, jak požadovaného cíle dosáhnout. Vyhýbají se pravidlům 

a procesům, které je brzdí v dosahování jejich cílů a plnění úkolů.“ Ledvinková (2010, s. 12) 

generaci X označuje za „agenty změny“, kteří tvoří most mezi generací baby boomers a generací 

Y. 
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Generace Y, často označovaná jako „mileniálové“, je představována zaměstnanci narozenými 

mezi léty 1980-1990 (Ledvinková, 2010, s. 12). Rezlerová (2009) uvádí: “Generace Y si nejvíce 

cení dlouhodobého vzdělávání s následným získáváním zkušeností z různých oblastí, v nichž 

jejich firma působí. Rovněž klade důraz na smysluplnost vykonávané práce a na možnost se 

poradit se zkušenějšími kolegy. Usiluje o vyváženost pracovního a soukromého života, o pracovní 

prostředí s moderním technickým vybavením a o prostředí umožňující otevřenou komunikaci.“ 

Brončeková (2010, s.  9) se zaměřuje na pozici generace Y na trhu práce: „Tato generace vyrostla 

obklopena prostředky moderní komunikace … Vyrostli v kultuře změn a tak se jich ani nebojí. 

Jsou velmi flexibilní. Aby si je zaměstnavatel udržel, musí zajistit možnost přecházet například do 

jiného projektu, oddělení, či pobočky v rámci firmy. Zaměstnanci generace Y totiž v práci 

vyžadují různorodost, kreativitu a nové výzvy“. Vyjde-li zaměstnavatel požadavkům generace Y 

vstříc, získá tím zaměstnance, kteří mají zájem dál pracovat na svém rozvoji, na výkonu 

smysluplné práce a na slaďování pracovního a osobního života. 

 

Poslední generací je generace Z, označovaná jako „Digital natives“. Jedná se o zaměstnance 

narozené po roce 2002 (Ledvinková, 2010, s.12). Brončeková (2010, s.9) na generaci Z vyzdvihuje 

její schopnost se rychle přizpůsobit změnám, jež je však doprovázena neschopností této generace 

zaměstnanců se delší dobu soustředit. Generaci Z označuje za klíčovou z důvodu její zkušenosti 

s používáním moderních telekomunikačních prostředků. 

 

Generace Y a Z jsou generace, u kterých lze předpokládat zájem o výkon práce prostřednictvím 

alternativních pracovních úvazků. Tyto generace se v budoucích několika letech stanou majoritně 

zastoupenými na pracovním trhu. V této době bude možné očekávat růst poptávky po výkonu 

práce prostřednictvím alternativních pracovních úvazků. Důvodem je, jak touha generace Y a Z po 

smysluplném pracovním životě, který bude v harmonii s životem osobním či rodinným, tak 

skutečnost, že právě generace Y a Z jsou přirozeně zvyklé využívat prostředky moderní 

komunikační technologie, které výkon práce prostřednictvím alternativních pracovních úvazků, 

a zejména poté výkon práce z domova, umožňují.  

 

Již zmínění Reeves a Oh (2014, s.4) kritizují dělení generací podle data narození. Namísto toho se 

odkazují na dělení dle tří kritérií psychologů Howeho a Strausse. Těmito kritérii jsou vnímání 

vlastního členství v generaci, společná víra a chování generace a společné umístění v historii, které 

představuje společné historické milníky a podstatné události generace. Tato dvojice rovněž 

kritizuje realizované výzkumy zaměřené na typologie jednotlivých generací, a to pro jejich 
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nereprezentativnost. Vybrané vzorky respondentů pocházely ze středních a vyšších 

socioekonomických skupin, u kterých se předpokládalo, že dosáhnou vyššího vzdělání 

a v budoucnu budou vykonávat práci jako úředníci. Žádný z výzkumů se nezaměřoval na skupiny, 

u kterých se nepředpokládalo, že dosáhnou vyššího vzdělání a budou v budoucnu vykonávat 

manuální profese. 

 

Dvojice Reeves a Oh se zaměřuje na generaci mileniálů, kterým je předpovídána zářivá budoucnost, 

a to např. v knize „Millennials Rising“ autorů Howa and Strausse: „Jsou více početní, více majetní, 

lépe vzdělaní a více etnicky různorodí. Důležitější však je, že začínají projevovat širokou řadu 

pozitivních sociálních návyků, se kterými se starší Američané již více neztotožňují, včetně týmové 

práce, dosahování úspěchů, skromnosti a dobrého chování.“ (Reeves a Oh, 2014, s.5, – přeložila K.R.) 

Dvojice nashromáždila velké množství kritického materiálu k těmto předpovědím, které se týkaly 

zejména uváděné nereprezentativnosti těchto realizovaných výzkumů zaměřených na typologii 

jednotlivých generací, a dále předpokladů generace mileniálů naopak k sobeckému chování: „Naše 

dětství nepřetržité chvály, zvedání sebevědomí a nerealistických očekávání nás nepřipravilo na čím dál 

více soutěžní prostředí a ekonomický tlak vytvářený cenami za ubytování a rapidně vzrůstající cenou 

za zdravotní péči“ (Reeves a Oh, 2014, s.5-6, – přeložila K.R.)“ 

 

Vývoj generací vykazuje v každé zemi určité odchylky, v souladu s třetím kritériem Reevese 

a Oha. V České republice tyto odchylky vznikly v závislosti na politické situaci, konkrétně na 

vedoucí roli komunistické strany. Na základě této odchylky je, podle Strašilové (2013), možné za 

generaci X považovat generaci tzv. Husákových dětí, o které autorka uvádí, že: „ … vyrůstala 

v prostředí, ve kterém nezaměstnanost neexistovala, protože byla nezákonná, nepracovat bylo 

trestným činem příživnictví a udržovala se umělá zaměstnanost.“ Jelikož byla generace tzv. 

Husákových dětí nadmíru početná, byla zvyklá na početnou konkurenci. Za generaci Y se dále 

rozumí generace tzv. Havlových dětí, nebo-li generace, která prožila dětství za prezidenství 

Václava Havla. Této generaci se po roce 1989 otevřely široké možnosti realizace v pracovním 

a osobním životě. Překážkou v nabyté svobodě jim však byla a je situace na pracovním trhu, který 

poptává vzdělání v technických oblastech. Více než třetina studentů studuje obory humanitního 

zaměření a posléze je nucena pracovat mimo svůj obor (Strašilová, 2013).  
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1.4 Vhodné pracovní pozice pro práci z domova 

 

Práce z domova je vhodná pouze pro některé pracovní pozice. Obecným členěním může být 

rozdělní pracovních pozic na ty pozice, kterým ke splnění pracovních úkolů stačí pouze počítač 

s internetovým připojením, telefon nebo stroj k výrobě. Martoch (2012, s. 49) uvádí, že práce 

z domova je vhodná téměř pro všechny nemanuální pozice. Konkrétněji nemanuální pracovní 

pozice člení na profese ekonomické a obchodní, technické, počítačové, řemesla a ostatní profese.  

 

Příkladem vhodných pracovních pozic v oblasti ekonomických a obchodních profesí je dle 

Martocha poradce, účetní, právník, advokát, ekonom, analytik, fakturant, obchodní zástupce, 

marketingový pracovník, obchodní manažer, ředitel, provozovatel e-shopu. Příkladem 

technických profesí je projektant, designér či architekt. U počítačových profesí se jedná o pracovní 

pozice projektant, konstruktér, designér, kreslič, architekt, energetik, odhadce, statik, projektový 

manažer; u řemesel o pracovní pozici kadeřník, opravář aut či svářeč. U ostatních profesí je to 

např. skladatel, astrolog, personalista, pracovník neziskových organizací, nakladatel, copywriter, 

novinář, překladatel, spisovatel, hudebník, scénárista, fotograf, producent, sociolog nebo návrhář 

(2012, s. 49-50). 

  

U pozic, které jsou částečně vhodné k výkonu práce z domova se Martoch (2012, s. 50) drží 

stejného členění profesí do pěti kategorií. U ekonomických a obchodních profesí uvádí příklad 

úvěrový pracovník nepracující v přímo v bance, realitní makléř a výrobní manažer. Příkladem 

počítačových profesí je správce sítě a kameraman. U technických profesí jde o technologa 

a vědeckého pracovníka; u řemesel o opraváře, zámečníka či pěstitele květin. U ostatních profesí 

uvádí příklad inspektora, tlumočníka, lektora, psychologa, lékaře s domácí ordinací či soukromého 

zemědělce. 

  

V roce 2013 mezi nejčastější pozice pro práci z domova patřily: programátor, obchodní zástupce, 

account manager, key account manager, regionální obchodní manažer, project manager, obchodní 

ředitel/manažer roce, IT analytik, SW architekt, manažer obchodního týmu (Chlouba, 2013). 

 

Pro výkon práce z domova jsou rovněž nezbytné osobnostní předpoklady zaměstnanců. Valentová 

(2017) uvádí: „Pro ty, kteří nemají problém s pracovní morálkou, může home office představovat 

vítaný benefit. Na druhou stranu pro zaměstnance, který má problém s dodržováním termínů, 

home office zřejmě nebude vhodnou a produktivní formou výkonu práce.“ Zaměstnanec 
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vykonávající práci z domova by proto měl mít dostatečnou sebemotivaci, vnitřní kázeň 

a schopnost pracovat o samotě (Labusová, 2005). Seemanová (2012) klade důraz i na schopnosti 

zaměstnavatele: „Tento netradiční pracovní vztah musí být založen na vzájemné důvěře mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Předpokládá zkušeného vedoucího zaměstnance, který je 

schopen objektivně posoudit vykonanou práci zaměstnance (kvalitu a výsledky)“. 

 

Některé profese naopak není, a nejspíš ani nebude, možné v celé šíři vykonávat z domova. 

Martoch (2012, s. 50) tyto práce člení na fyzické práce a řemesla; služby a výrobu, zemědělství, 

stavebnictví a dopravu. U fyzických prací uvádí příklad zedníka, instalatéra či elektrikáře. 

U služeb se jedná o příklad lékaře v nemocnici, soudce, policisty, prodavače na pobočce či obsluhu 

strojů a zařízení. Příkladem z výčtu „výroba, zemědělství, stavebnictví a doprava“ je strojvůdce, 

pilot či stavbyvedoucí. 
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2 Specifika výkonu práce z domova ve vybraných právních oblastech v České 

republice 

 

Pojem práce z domova není zákonem výslovně definován. Zákoník práce v ustanovení § 2 stanoví 

znaky závislé práce, mezi nimiž je uveden i výkon práce zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele 

nebo na jiném dohodnutém místě (Česko, 2006b, § 2). Práci z domova lze tedy rozumět jako práci 

vykonávanou zaměstnancem na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele. 

Dalšími znaky závislé práce je dle zákoníku práce vztah nadřízenosti a podřízenosti, výkon práce 

jménem zaměstnavatele, dle pokynů zaměstnavatele a osobní výkon zaměstnancem (Česko, 

2006b, § 2). Jelikož zákoník práce stanoví „na jiném dohodnutém místě“, jedná se o dvoustranný 

akt, na kterém se musí obě strany shodnout. Zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci práci 

z domova nařídit a zaměstnanec na ni nemá nárok.  

 

Jednu kategorii práce z domova upravuje ustanovení § 317 zákoníku práce. Jedná se o typ práce 

z domova, u které zaměstnanec z domova splňuje zároveň tři zákonem stanovené podmínky – 

zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, zaměstnanec vykonává sjednanou práci 

podle sjednaných podmínek, a to vše v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje (Česko, 2006b, § 

317). Tato právní úprava je platná pouze pro ten typ práce z domova, při které si zaměstnanci 

z domova svoji pracovní dobu sami rozvrhují v celém jejím zákonném nebo smluveném rozsahu. 

Na tento typ práce z domova se následně vztahují výjimky z části zákoníku práce upravující 

pracovní dobu, překážky v práci a povinnost zaměstnavatele poskytnout mzdu, plat nebo náhradní 

volno při práci ve svátek nebo přesčas. Konkrétně se, dle zákoníku práce, jedná o výjimku 

z povinnosti zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu; o výjimku z prostojů a přerušení práce 

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo při důležitých osobních překážkách, 

nestanoví-li zákon jinak; o výjimku z povinnosti zaměstnavatele nahradit mzdu nebo plat nebo 

udělit náhradní volna za práci přesčas nebo práci ve svátek (Česko, 2006b, § 317). Nařízení vlády 

o jiných důležitých osobních překážkách v práci stanoví, že nárok na náhradu mzdy těmto 

zaměstnancům náleží v případě některých důležitých osobních překážek. Jedná se o případ úmrtí 

člena rodiny, vlastní svatby a přestěhování (Česko, 2006b, s. 2-4). Výkon práce z domova, který 

kumulativně nesplňuje všechny tři výše uvedené podmínky, zákonem upraven není. 

  

Subsidiárně je možné na zákoníkem práce neupravenou kategorii práce z domova aplikovat zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), vždy však pouze v souladu se 



20 
 

základními zásadami pracovního práva, vyjmenovanými v § 1a zákoníku práce, tj. „a) zvláštní 

zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) 

spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace.“ (Česko, 2006b, § 1a) 

 

Zmínku o práci z domova obsahuje i zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který 

definuje domácké zaměstnance jako „ … zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti 

zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném 

místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.“ (Česko, 2006a, § 3) 

 

2.1 Pracovní doba a její rozvržení při práci z domova 

 

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele (Česko, 

2006b, § 78). Zákonem je stanovena v délce 40 hodin týdně a lze ji zkrátit pouze v zákonem 

stanovených případech a prostřednictvím kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu. Tato případná 

úprava se označuje jako zkrácená pracovní doba a zaměstnanci za ni náleží odměna totožná jako 

za 40 hodin práce týdně, tj. nijak nesnížená (Česko, 2006b, § 79). Vedle institutu zkrácené 

pracovní doby je možné práci vykonávat také v režimu kratší pracovní doby. Tehdy ke zkrácení 

pracovní doby dochází na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Úměrně s krácením 

pracovní doby dochází i ke snižování odměny za práci (Česko, 2006b, § 80).  Kratší pracovní doba 

je zákonné označení tzv. částečných úvazků.  

 

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který určí začátek a konec směn, a to nejčastěji v rámci 

5denního pracovního týdne. Jedná se o tzv. rovnoměrné rozvržení pracovní doby (Česko, 2006b, 

§ 81).  S tímto rozvržením, popř. jeho změnou, je povinen seznámit zaměstnance nejpozději 14 

dní předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak (Česko, 2006b, § 84). Jedním 

z druhů nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, je pružná, nebo-li flexibilní, pracovní doba. 

Pružná pracovní doba, dle zákoníku práce, obsahuje časové úseky základní a volitelné pracovní 

doby. V základním úseku pracovní době musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti a vykonávat 

zde práci, ve volitelném úseku pracovní doby si zaměstnanec může rozvrhnout výkon své práce 

dle vlastního uvážení (Česko, 2006b, § 85). 
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Jelikož právní úprava pracovní doby a jejího rozvržení při výkonu práce z domova není zákoníkem 

práce výslovně upravena, analogicky se pro ni použije obecná právní úprava obsažená v zákoníku 

práce.   

 

Vedle pracovní doby je třeba dodržovat i doby odpočinku, a to prostřednictvím nepřetržitého 

odpočinku mezi dvěma směnami a dnů pracovního klidu. Dobou odpočinku se rozumí doba, která 

není pracovní dobou (Česko, 2006b, § 78). Odpočinek mezi dvěma směnami nesmí být kratší než 

11 hodin. Zkrátit ho lze jen ve zcela výjimečných případech, za dodržení podmínky, že následující 

odpočinek bude o toto zkrácení prodloužen. Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá 

nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky (Česko, 2006b, § 90).  Nepřetržitý odpočinek 

v týdnu trvá minimálně 35 hodin a zkrátit ho lze rovněž pouze ve výjimečných případech (Česko, 

2006, § 92). Na dny pracovního klidu je zaměstnavatel oprávněn nařídit práci jen jedná-li se 

o nutnou práci a nelze-li ji vykonat v pracovních dnech. Takovou prací jsou např. naléhavé 

opravné práce, inventurní a závěrkové práce či krmení a ošetřování zvířat (Česko, 2006b, § 92). 

 

Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní doby s vyznačením 

začátku a konce pracovní doby (Česko, 2006b, § 96). Pro evidenci pracovní doby u zaměstnanců 

z domova zákoník práce nestanoví odchylná pravidla od výkonu práce na pracovišti 

zaměstnavatele. Z povahy práce z domova, kterou zaměstnavatel nemá možnost přímo dozorovat, 

však mohou vyplývat zvýšené nároky na evidenci pracovní doby. 

 

2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z domova 

 

Ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce stanoví, že: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života 

a zdraví, která se týkají výkonu práce“ (Česko, 2006b, §101) Zaměstnanec má oproti tomu „ … 

právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou 

účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ (Česko, 2006b, § 106) 

 

Veškeré náklady spojené se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel 

a nelze je přenášet přímo ani nepřímo na zaměstnance (Česko, 2006b, § 101). „Představa, že by 

odpovědnost byla přenesena na zaměstnance, je v přímém rozporu se stávající zákonnou úpravou.“ 

(Skřehot, 2016, s.19) 
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Všude tam, kde zákon upravuje povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, hovoří o povinnosti zajistit bezpečnost zaměstnanců při práci. Z toho vyplývá, že 

zaměstnavatel má stejnou povinnost zajistit bezpečnosti a ochranu zdravé při práci při výkonu 

práce na pracovišti zaměstnavatele, jako při výkonu práce z jiného dohodnutého místa, tj. 

z domova zaměstnance. 

 

Specifikem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výkonu práce z domova je skutečnost, že 

zaměstnavatel není oprávněn vstoupit do obydlí zaměstnance, a to ani za účelem analýzy rizik, 

nastavení vhodných opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich kontroly. 

Nedotknutelnost obydlí je zanesena v Listině základních práv a svobod, jako právním předpisu 

nejvyšší právní síly. Článek 12 Listiny výslovně stanoví: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno 

do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ (Česko, 1992, článek 12) Tuto základní 

svobodu lze omezit pouze na základě souhlasu zaměstnance.  

 

S problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci úzce souvisí problematika pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, jimž mají tato bezpečnostní opatření předcházet. Pracovním úrazem 

rozumí zákoník práce „…poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na 

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274).“ (Česko, 2006b, § 271k) Odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech je zákonem stanovena jako odpovědnost 

objektivní, bez ohledu na zavinění zaměstnavatele (Kyslíková, 2016, s. 24). Jelikož zákoník práce 

za pracovní úraz uznává i úrazový děj, k němuž dojde v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů (Tomšej, 2015, s.152), je odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz zaměstnance 

z domova velmi široká. 

 

Hodasová (2014) cituje rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 5.10.2011, pod 

spisovou značkou 21 Cdo 1235/2011, když uvádí, že: „ … pracovním úrazem se rozumí takové 

poškození zdraví zaměstnance, jehož příčinou byl skutkový děj, který má charakter úrazového 

děje, tedy že k poškození zdraví došlo následkem působení zevních vlivů (fyzické či psychické 

přetížení trauma), které byly svou povahou krátkodobé, náhlé a násilné; přitom musí jít o příčinu 

podstatnou, důležitou a značnou …“ Dále uvádí že, o úrazový děj může jít také v případech „ … 

poškození zdraví, které nastalo při náhlém napětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní 

výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce nebo je sice konán v hranicích 

obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo pohybuje se sice v hranicích obvyklé 
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namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance není přizpůsoben nebo na kterou svými 

schopnostmi nestačí.“ Přitom zdůrazňuje nezbytnost individuálního posouzení každého případu. 

Závěrem shrnuje, že dokud „ … vyšší soudy ve své další rozhodovací činnosti nenabídnou 

specifičtější rozlišovací kritéria pro určení, co je a co není „zevním vlivem“, lze (s ohledem na 

výše zmíněný výklad) ze skupiny pracovních úrazů vyloučit již jen následky (vrozených nebo 

získaných) degenerativních změn, které do poškození zdraví zaměstnance vygradovaly bez ohledu 

na plnění pracovních úkolů.“ (Hodasová, 2014). 

 

Zaměstnanci z domova, který utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu 

za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, za bolest a ztížení 

společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu 

(Česko, 2006b, 271a-271f). 

 

2.3 Právní úprava nákladů vznikajících při práci z domova 

 

Zákoník práce náklady spojené s výkonem práce z domova výslovně neupravuje. Vycházet je 

třeba z obecné právní úpravy, která v ustanovení § 2 stanoví znaky závislé práce. Jedním ze znaků 

závislé práce je, že ta je vykonávána na náklady zaměstnavatele (Česko, 2006b, § 2). 

 

Zaměstnanec vykonávající práci z domova je oprávněn žádat náhradu nákladů prokazatelně 

vzniklých při práci z domova.  

 

Současná právní úprava nezakazuje zaměstnavateli hradit náklady paušální částkou, která zároveň 

může být zahrnuta do platu, mzdy nebo odměny z dohody. Jelikož se jedná o oblast soukromého 

práva, je zde uplatňována dispozitivní zásada obsažená v § 1 odst. 2 občanského zákoníku: 

„Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, 

… “ (Česko, 2012, § 1), a to za předpokladu, že budou dodrženy základní zásady pracovněprávních 

vztahů (Česko, 2006b, § 4). 
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3 Analýza nedostatků právní úpravy práce z domova v České republice a jejich 

možná řešení v podobě smluvních ujednání zaměstnavatele a zaměstnance 

 

Právní úprava práce z domova v České republice je nedostatečná a nereflektuje aktuální faktické 

potřeby na trhu práce. Zákoník práce obsahuje pouze jediné ustanovení výslovně upravující práci 

z domova, a toto ustanovení se vztahuje pouze na jednu podkategorii práce z domova, která 

kumulativně splňuje tři zákonem stanovené podmínky – zaměstnanec nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele, vykonává sjednanou práci podle sjednaných podmínek, a to vše v pracovní době, 

kterou si v celém rozsahu sám rozvrhuje (Česko, 2006b, § 317). Citované ustanovení zákoníku 

práce navíc neupravuje výkon práce z domova ve všech aspektech, ale stanoví pouze zákonné 

výjimky z obecné právní úpravy platné pro výkon práce na pracovišti zaměstnavatele. 

 

Pro práci z domova, která nesplňuje veškeré uvedené zákonné podmínky, žádná právní úprava 

neexistuje. Na tuto práci z domova se analogicky použije obecná právní úpravu zákoníku práce 

pro práci na pracovišti zaměstnavatele. Ta však nereflektuje žádná specifika práce z domova, 

a tudíž se jim není schopná, ani velmi extenzivním výkladem, přizpůsobit. Mezery v právní úpravě 

práce z domova vedou k právní nejistotě zaměstnanců i zaměstnavatelů, k demotivaci 

zaměstnavatelů nabízet práci z domova, zaměstnanců práci z domova vykonávat a k soudním 

sporům. 

 

V této části práce je třeba poznamenat, že vláda České republiky předložila, za vlády Bohuslava 

Sobotky, návrh novely zákoníku práce, jenž obsahoval detailnější úpravu práce z domova. Novela 

primárně navrhovala přečíslování současného § 317 na 317a, a navrhla následující nové znění         

§ 317 odst. 1: „Podle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě nebo v dohodách o pracích 

konaných mimo pracovní poměr může být práce konána mimo pracoviště zaměstnavatele.“ 

(Česko, 2016, § 317) Taková právní úprava by, na základě sjednaných podmínek, výslovně 

umožnila výkon práce z domova všem zaměstnancům, bez nutnosti splňovat další zákonné 

podmínky. V dalších pěti odstavcích novela upravovala povinnost zaměstnavatele hradit náklady 

vznikající při práci z domova, a to zejména náklady na zajištění komunikace mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Tyto náklady novela zakázala zahrnout do mzdy, platu nebo odměny 

z dohody. Zaměstnavateli dále stanovila povinnost zajistit technické a programové vybavení 

potřebné pro výkon práce z domova a umožnit zaměstnanci z domova se na jeho žádost pravidelně 

osobně setkávat s ostatními zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele (Česko, 2016, § 317). 
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Novela, označená jako sněmovní tisk č. 903, nestihla projít legislativním procesem trojího čtení 

v Poslanecké sněmovně, tím se nedostala k projednání v Senátu a nebyla předložena prezidentovi 

České republiky k podpisu. Její návrh nebyl podán opětovně. Zajímavostí novely bylo i to, že 

poprvé v tuzemské právní úpravě rozlišila mezi pojmy homeworking a home office, kdy v šestém 

odstavci ustanovení § 317 stanovila, že se navrhovaná právní úprava nepoužije pro práci 

vykonávanou z domova jen výjimečně, tedy pro home office (Česko, 2016, § 317). 

 

3.1 Nedostatky a řešení pracovní doby a jejího rozvržení při práci z domova  

 

U zaměstnanců z domova, jejichž výkon práce z domova je výslovně definovaný zákonem, 

odpadá zaměstnavateli povinnost rozvrhovat pracovní dobu. S oprávněním těchto zaměstnanců 

z domova, rozvrhovat si pracovní dobu, souvisí výjimka z povinnosti zaměstnavatele poskytnout 

mzdu, plat nebo náhradní volno za výkon práce přesčas a poskytnout mzdu nebo příplatek za 

výkon práce ve svátek (Česko, 2006b, § 317). Byť zákoník práce výslovně nevylučuje povinnost 

zaměstnavatele hradit příplatek za práci přesčas, shledávám tuto úpravu jako nepřehlednou 

a zavádějící. V případě neplacení příplatků za práci přesčas by se jednalo o diskriminaci 

zaměstnanců vykonávajících práci z domova. Ustanovení § 1a odst. 1 písm. b) zákoníku práce, 

obsahuje výčet základních pracovněprávních zásad a mezi nimi i povinnost rovného zacházení se 

zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (Česko, 2006b, § 1a). Nepřehledná zákonná úprava 

nahrává obcházení této povinnosti zaměstnavatele, a je proto třeba její dodržování soustavně 

dozorovat.  

 

Svátky jsou dny, které jsou významné z hlediska náboženského či státního. Dle Kolmana (2004): 

„Připomínají občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká 

státnost.“ Jsou upraveny v zákoně o státních svátcích, kde se dělí na státní svátky, ostatní svátky 

a významné dny. Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Ve dnech svátků je 

často organizován speciální denní program a oslavy, které posilují národní nebo rodinné cítění, 

proto by se zaměstnanec měl věnovat aktivitám tohoto charakteru. Byť za práci ve svátek není 

zaměstnavatel povinen poskytnout mzdu ani příplatek za výkon práce ve svátek, je v jeho zájmu 

motivovat zaměstnance z domova k výkonu práce mimo svátky, za účelem podpory rodinných 

a dalších sociálních vztahů zaměstnanců z domova či jejich národního cítění. 

 

S kategorií zaměstnanců z domova, kteří si nerozvrhují svoji pracovní dobu v celém jejím 

zákonném nebo smluveném rozsahu, a současná výslovná právní úprava se na ně tudíž nevztahuje, 
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navrhuji sjednat časový rámec obsahující základní časové úseky pracovní doby a hranice 

volitelných časových úseků pracovní doby. U rozvržení pracovní doby, které se skládá ze 

základních a volitelných časových úseků pracovní doby, se jedná se o zákonný institut pružného 

rozvržení pracovní doby. Jelikož zákoník práce v úpravě pružného rozvržení pracovní doby 

pojednává obecně o pracovišti, a nikoli pracovišti zaměstnavatele, je možné jej aplikovat i na 

výkon práce z domova. Povinnost být v základních časových úsecích pracovní doby přítomen na 

pracovišti je třeba, v případě práce z domova, vykládat jako povinnost vykonávat práci nebo být 

připraven vykonávat práci. 

 

U volitelných časových úseků pracovní doby doporučuji sjednat zákaz práce v noci.  Noční prací 

zákoník práce rozumí výkon práce v noční době, tj. mezi 22. hodinou a 6. hodinou (Česko, 2006b, 

§ 78). Výkon práce v noci je pro lidský organismus stresující a zátěžový. „Lidskou přirozeností je 

ve dne pracovat a v noci odpočívat. Člověk se řídí 24 hodinovým rytmem, který je mu vrozený 

a je řízen tzv. biologickými hodinami.“ (Vošahlík, 2009, s. 33) Zaměstnavatel na základě tohoto 

řešení zároveň nebude povinen platit za práci v noci zákonné příplatky. 

 

Pro ulehčení komunikace zaměstnanců z domova, může zaměstnavatel využít speciální online 

nástroje, doporučované Friedem a Heinemeier Hanssonem (2012, s. 101-104), např. sdílený online 

kalendář, kam jednotliví zaměstnanci zanesou, na jakém úkolu právě pracují nebo kdy plánují 

dovolenou. Autoři rovněž doporučují, aby zaměstnavatel, pro lepší organizaci pracovních úkolů, 

využíval internetová úložiště.  

 

Sdílený kalendář může být následně využit i pro účely výkazu pracovní činnosti zaměstnanců 

z domova. Pro efektivní kontrolu a organizaci práce z domova je vhodnější evidovat pracovní 

dobu zaměstnanců častěji, např. v dvoutýdenních intervalech, a to v elektronické podobě.  

 

3.2 Nedostatky a řešení bezpečnosti a ochrana zdraví při práci z domova 

 

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zákoník práce stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců, bez ohledu na to, zda zaměstnanec vykonává práci na pracovišti 

zaměstnavatele nebo mimo něj (Česko, 2006b, § 101).  
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Zákoník práce nijak nezohledňuje skutečnost, že zaměstnavatel není oprávněn vstoupit do obydlí 

zaměstnance bez výslovného souhlasu zaměstnance. Pokud zaměstnanec tento souhlas neudělí, 

není zaměstnavatel oprávněn realizovat analýzu rizik v domově zaměstnance a navrhnout vhodná 

bezpečnostní opatření. Tento právní se stav nepříznivě odráží v objektivní odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz. Zaměstnavatel je, dle zákoníku práce, navíc povinen hradit 

veškeré náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnance (Česko, 2006b, § 

101). V případě, kdy zaměstnavatel nebude oprávněn vstoupit do domova zaměstnance, nebude 

oprávněn ani zkontrolovat, zda zaměstnanec realizoval navržená bezpečnostní opatření, a zda na 

ně vynaložil finanční prostředky poskytnuté zaměstnavatelem.  

 

Při uzavírání pracovněprávního vztahu proto navrhuji sjednaní dohody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem z domova, ve které bude zanesen souhlas zaměstnance se vstupem 

zaměstnavatele do domova zaměstnance. Jako vhodné se jeví sjednání oprávnění vstupu 

zaměstnavatele do domova zaměstnance 1x za účelem prohlídky pracoviště a analýzy rizik, 1x po 

uběhnutí stanovené lhůty pro realizaci navržených bezpečnostních opatření, a následně 1x za rok, 

v předem oznámeném čase, za účelem kontroly opaření. Takové ujednání je vhodné a účelné, 

jelikož analýza rizik, a následné nastavení vhodných bezpečnostních opatření, povede k vyšší 

bezpečnosti při výkonu práce z domova. Pokud si zaměstnavatel souhlas zaměstnance vstoupit do 

jeho domova nesjedná, doporučuje tým specialistů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

sjednat alespoň povinnost zaměstnance spočívající v zaslaní 3-5 fotografií jeho pracoviště 

(Skřehot, 2016, s.21).  

 

Při sjednávání bezpečnostních opatření by se zaměstnavatel měl zaměřit na: “požadavky na 

vybavení a uspořádání pracoviště a na pracovní prostředí; povinnost používat osobní ochranné 

pracovní prostředky; dodržování pracovních a technologických postupů a na organizaci práce; 

požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravky a výrobky; používání, zabezpečení 

a údržbu strojů, nářadí, zařízení a jiných předmětů; součinnost zaměstnance a zaměstnavatele na 

úseku BOZP, případně podmínky kontroly BOZP zaměstnavatelem.“ (Seemanová, 2012) 

 

Znění konkrétních opatření v rámci dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z domova 

navrhl Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, viz příloha A. Tento návrh obsahuje např.: 

doporučení přesně si vymezit místo výkonu práce, povinnost zaslat alespoň 3 fotografie tohoto 

místa výkonu práce, povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k vykonávané 

práci a dále pokyny týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Skřehot, 2016, 
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s.21). Všechna sjednaná opatření musí být přiměřená a musí se vztahovat pouze ke sledovanému 

cíli. Opatření nesmí zaměstnance omezit na jiných jeho svobodách.  

  

3.3 Nedostatky a řešení právní úpravy nákladů vznikajících při práci z domova 

 

Výkon práce z domova může být pro zaměstnavatele atraktivní, jelikož jeho prostřednictvím 

dochází ke snížení nákladů zaměstnavatele, spojených zejména s nutností nájmu kancelářských 

prostor a udržování jejich chodu (Fried, Heinemeier Hansson, s. 187, s. 43). Náklady však vznikají 

přímo zaměstnancům z domova. Dle Seemanové (2012) náklady spočívají zejména v energiích na 

udržování přívětivých podmínek (teplota a osvětlení) v místě výkonu práce a v nákladech na 

zajištění stabilního internetového připojení a zajištění dalších způsobů komunikace se 

zaměstnavatelem, kolegy nebo např. s klienty. Samostatnými náklady jsou dále náklady na vhodné 

zařízení potřebné k výkonu práce. Takovým zařízením může být vedle počítačové techniky i určité 

zařízení k výrobě, např. stroj. Mimo to se může jednat i o vhodný ergonomicky nastavitelný 

nábytek. Pokud zaměstnanci používají vlastní zařízení, dochází k jeho postupnému opotřebení.  

 

Ustanovení § 2 zákoníku práce stanoví, že závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele 

(Česko, 2006b, § 2). Tyto náklady zákoník práce nijak blíže nespecifikuje. Při výkonu práce 

z domova však vzniká velké množství specifických druhů nákladů, viz výše. Zaměstnanec je 

oprávněn po zaměstnavateli žádat náhradu nákladů vzniklých při práci z domova, avšak bez 

znalosti toho, jaké specifické druhy náklady vznikají při výkonu práce z domova, může snadno 

opomenout některý ze specifických druhů nákladů do žádosti zahrnout. 

 

V praxi se absence podrobnější právní úpravy řeší paušálním stanovením nákladů vzniklých při 

práci z domova či jejich zahrnutím nákladů vzniklých při práci z domova do mzdy. 

 

Při uzavírání pracovněprávního vztahu proto navrhuji sjednaní dohody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem z domova, v níž dojde k podrobnější specifikaci jednotlivých druhů nákladů 

vznikajících při práci z domova. Navrhuji členění nákladů v následující podobě: náklady na 

energie, náklady na zajištění komunikace a na náklady na materiální zařízení.  

 

Náklady na energie se rozumí zejm. náklady na vytápění a osvětlení pracoviště, a náklady na 

elektrickou energii nezbytnou k chodu elektrických zařízení. Náklady by měly být 

zaměstnavatelem hrazeny v té výši, ve které byly spotřebovány v důsledku výkonu práce 
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z domova, a v případě, že by zaměstnanec pracoval na pracovišti zaměstnavatele, spotřebovány by 

bývaly nebyly.  I v případě, že by v domácnosti bydlely další osoby, je možné započítat právě to 

navýšení nákladů na elektrickou energii, které bylo způsobeno výkonem práce zaměstnance 

z domova.    

 

Náklady na zajištění komunikace zákonodárce promítl do navrhované novely zákoníku práce. Dle 

jejího znění byl zaměstnavatel povinen hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Novela dále stanovila povinnost zaměstnavatele zajistit ochranu údajů, 

zpracovávaných dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci 

z domova stanovila novela povinnost počínat si tak, aby chránil data a údaje související s výkonem 

jeho práce (Česko, 2016, § 317). Takovou úpravu shledávám jako vhodnou, dostačující a lze se jí 

inspirovat. 

 

Náklady na materiální zařízení jsou náklady na pořízení počítačové techniky nebo zařízení 

k výrobě. Navrhovaná novela zákoníku práce stanovila obecnou povinnost zaměstnavatele hradit 

náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce z domova. Novela speciálně upravovala 

povinnost zaměstnavatele zajistit technické a programové vybavení potřebné pro výkon práce 

zaměstnance, a to v případě, kdy je práce z domova vykonávána s využitím sítí elektronických 

komunikací (Česko, 2016, § 317). Obecnou povinnost zaměstnavatele hradit veškeré další náklady 

shledávám jako velmi širokou, v každé sjednávané dohodě bych doporučovala konkrétní 

specifikaci nákladů na materiální zařízení, s ohledem na charakter pracovní pozice.  

 

Navrhovaná novela zákoníku práce zároveň navrhovala povinnost vyjmout náklady vznikající při 

práci z domova, ať jsou jakékoli povahy, ze mzdy, platu nebo odměny zaměstnance za práci 

(Česko, 2016, § 317). Toto shledávám jako vhodný krok, ačkoli zaměstnavatelům a zaměstnancům 

z domova stále zůstala ponechána možnost sjednat si náklady vznikající při práci z domova 

paušálně. U paušálně stanovené částky není možné rozlišit její jednotlivé složky a tyto pak 

přezkoumat. Při sjednání paušálního hrazení nákladů bych doporučila alespoň sjednat způsob, 

jakým se výše paušální částky bude určovat a jak často bude zaměstnavatel povinen přezkoumávat, 

zda se její výše nezměnila.  
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3.4 Nedostatky a řešení prevence sociální izolace zaměstnance při práci z domova 

 

Neopominutelným specifikem práce z domova je rovněž skutečnost, že zaměstnanec vykonává 

práci mimo pracovní kolektiv a bez přítomnosti dalších zaměstnanců. Pokud zaměstnanec nezvolil 

výkon práce z domova z důvodu potřeby slaďování pracovního a rodinného života, je možné, že 

jeho společenské kontakty budou velmi omezeny. Dlouhodobější absence sociálního kontaktu 

může vést k demotivaci nebo snížení výkonnosti zaměstnance. Dle Michaela Bonda (2014) má 

sociální izolace rovněž neblahý vliv na fyzické zdraví člověka – u izolovaných lidí je větší 

pravděpodobnost výskytu vyššího krevního tlaku, větší náchylnost k infekcím a taky 

k Alzheimerově chorobě či demenci. Další možnou reakcí na osamocení je výkon práce přesčas, 

který dříve nebo později může vést k osobnímu vyhoření či kolapsu jedince. Skřehot (2016, s. 20) 

uvádí: „Podle studie univerzity v britském Bedfordshiru lidé, kteří pracují z domova, mají 

pracovní dobu často roztahanou do celého dne, resp. týdne a mnohdy nedokáží vypnout. Takovýto 

workoholismus pak vede k nedodržování správné životosprávy, psychickému napětí a nutkání být 

neustále aktivní a on-line. Fyzické či psychické zhroucení zaměstnance pak na sebe obvykle nedá 

dlouho čekat a výjimkou není ani rozpad rodiny nebo sociálních vztahů se svým okolím.“  

 

Současná platná a účinná právní úprava v České republice riziko sociální izolace nijak neupravuje.  

Novela zákoníku práce v tomto ohledu stanovila zaměstnavateli povinnost zajistit, aby 

zaměstnancům pracujícím z domova nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci na pracovišti 

zaměstnavatele. Dle novely byl zaměstnavatel povinen, ve chvíli, kdy o to zaměstnanec z domova 

požádal, umožnit zaměstnanci z domova pravidelně a osobně se setkávat s ostatními zaměstnanci 

na pracovišti zaměstnavatele (Česko, 2006b, § 317). Tento návrh shledávám jako vhodné 

a přiměřené řešení, i ve vztahu k mezinárodním závazkům České republiky. 

 

Osobní setkání není možné nahradit žádným z uváděných online nástrojů, i přesto je vhodné, aby 

zaměstnavatel podporoval jejich užívání mezi zaměstnanci z domova, pro udržení jejich 

kontinuální sociální soudružnosti. Jedná se např. o komunikaci prostřednictvím videohovorů, 

sdílených obrazovek či sdíleného kalendáře (Fried, Heinemeier Hansson 2014, s. 95-104). 

Zaměstnanci z domova by zároveň měli mít k dispozici chatovací místnost s volným přístupem 

pro komunikaci např. ve chvílích odpočinku mezi jednotlivými pracovními úkoly nebo pro 

oslavení dokončení pracovního úkolu. I pokud by zaměstnavatel zaměstnával pouze zaměstnance 

vykonávající práci z domova, jsou vhodná jejich pravidelná, např. čtvrtletní setkání. Při setkání 

může být diskutována dosavadní praxe a prezentovány nové nápady (Fried, Heinemeier Hansson, 
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s. 187). Zaměstnavatel má mít zájem na tom, aby jeho zaměstnanci efektivně plnili své pracovní 

úkoly, zároveň však, aby nepracovali přesčas a na úkor svých zájmů a zdraví. Fried a Heinemeier 

Hansson (2014, s. 203-204) proto navrhují, aby zaměstnavatel podporoval aktivní zájmy svých 

zaměstnanců z domova, např. příspěvkem na rodinnou dovolenou nebo další zájmové aktivity. 
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4 Právní úprava flexibilních pracovních podmínek v Evropské unii, Nizozemí 

a České republice  

 

4.1 Právní úprava flexibilních pracovních podmínek v Evropské unii 

 

Evropská unie je tvořena 28 členskými státy, včetně vystupující Velké Británie (EUROPA, 2018). 

Orgány Evropské unie uplatňují svoji pravomoc v závislosti na typu orgánu a jeho působnosti. 

Základními orgány, tzv. institucionálním trojúhelníkem, je Evropský parlament, Rada Evropské 

unie a Evropská komise. Evropský parlament a Rada Evropské unie vykonávají zákonodárnou 

činnost. Evropská komise má zákonodárnou iniciativu a působí jako „strážkyně smluv“, kdy 

dohlíží nad tím, jak státy dodržují stanovené povinnosti (Tomášek, 2015, s. 162-177). 

 

Evropská unie má v jednotlivých oblastech své působnosti různé druhy pravomocí – výlučnou, 

podpůrnou a sdílenou. U výlučné pravomoci přijímají opatření pouze orgány Evropská unie. 

U sdílené pravomoci smí opatření přijímat členské státy i orgány Evropská unie. V rámci 

uplatňování této pravomoci je zároveň nezbytné, aby orgány Evropské unie dodržovaly zásadu 

proporcionality a subsidiarity. Zásada proporcionality je definována jako nepřekročení rámce 

toho, co je nezbytné pro dosažní cílů smlouvy. Zásada subsidiarity poté stanoví, že by záležitost 

měla být řešena nejprve na národní úrovni, a pokud cíle navrhované činnosti nemohou být 

uspokojivě dosaženy členskými státy, teprve tehdy přijmou opatření orgány Evropské unie. 

U podpůrné pravomoci Evropská unie vůbec nesmí přijímat harmonizační opatření (Tomášek, 

2015, s. 154-158). 

 

Evropská unie se zabývá problematikou flexibilních pracovních podmínek v rámci své sociální 

politiky. Sociální politika je oblastí, ve které Evropská unie uplatňuje sdílenou pravomoc, dle 

článku 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktuální strategií Evropské unie v oblasti sociální 

politiky je „Evropský pilíř sociálních práv“, který obsahuje 20 zásad rozčleněných do tří kategorií. 

První kategorie se nazývá „Rovné příležitosti“ a obsahuje čtyři zásady: všeobecné a odborné 

vzdělávání a celoživotní učení, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti, aktivní podpora 

zaměstnanosti. Druhá kategorie se nazývá „Spravedlivé pracovní podmínky“ a obsahuje pět zásad: 

bezpečné a adaptabilní zaměstnání, mzdy, informace o pracovních podmínkách a ochrana 

v případě propuštění, sociální dialog a zapojení pracovníků, rovnováha mezi pracovním 

a soukromým životem a Zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí a ochrana údajů. 
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Třetí kategorie se nazývá „Sociální ochrana a začleňování“ a obsahuje deset zásad: péče o děti 

a podpora dětí, sociální ochrana, podpora v nezaměstnanosti, minimální příjem, příjem ve stáří 

a důchody, zdravotní péče, začlenění osob se zdravotním postižením, dlouhodobá péče, bydlení 

a pomoc pro osoby bez domova a přístup k základním službám (EUROPA, 2017a). 

 

V návaznosti na strategii „Evropský pilíř sociálních práv“, konkrétně jeho 9. bod „Rovnováha 

mezi pracovním a soukromým životem“, vytvořila Evropská komise iniciativu „Nový začátek“. 

Iniciativa „Nový začátek“ podporuje lepší slaďování pracovního a rodinného života a lepší dělbu 

povinností ohledně péče mezi muže a ženu. Prostřednictvím těchto změn má Evropská komise za 

cíl změnit nízké zastoupení žen na pracovním trhu (EUROPA, 2017b). V současné době je míra 

zaměstnanosti v Evropské unii 72,2 %, přičemž míra zaměstnanosti mužů je 78 % a míra 

zaměstnanosti žen jen 66,5 % (Eurostat, 2018a).  

 

Iniciativa Evropské komise „Nový začátek“ uvádí zákonná a mimozákonná opatření vedoucí 

ke sladění pracovního a rodinného života, nebo-li Work-life Balance. Zákonná opatření cílí na 

modernizaci právního rámce Evropské unie v oblasti rodičovských dovolených a flexibilních 

pracovních podmínek. Flexibilními pracovními podmínkami iniciativa rozumí možnost pečující 

osoby nebo zaměstnance s dětmi ujednat si kratší pracovní dobu, flexibilní rozvržení pracovní 

doby a místo výkonu práce. Mimozákonná opatření, která mají podpořit členské státy 

v dosahování společných cílů, obsahují mj. nezbytnost zajištění ochrany před diskriminací 

pečujících zaměstnanců a genderově vyvážené užívání flexibilních pracovních podmínek 

(EUROPA, 2017b). 

 

Tato inciativa Evropské komise vyústila v návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

o rovnováze mezi pracovním soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice 

Rady 2010/18/EU. Návrh směrnice, ve svém článku 9, upravuje oprávnění pečujících osob 

a zaměstnanců s dětmi do nejméně 12 let žádat o flexibilní uspořádání pracovní doby za účelem 

péče. Flexibilním uspořádáním pracovní doby tato směrnice rozumí flexibilní délku pracovní 

doby, rozvržení pracovní doby a flexibilní místo výkonu práce. Návrh směrnice rozšiřuje aktuální 

právní stav o oprávnění žádat změnu místa výkonu práce, tj. i výkon práce z domova. 

Zaměstnavatel je každou podanou žádost povinen zvážit, a odpovědět na ni s přihlédnutím 

k potřebám pečujícím osob a zaměstnanců s dětmi. Případné zamítnutí žádosti je povinen 

odůvodnit. Návrh směrnice dále pojednává o otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené nebo 

o zákazu diskriminace (Eur-lex, 2018). 
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4.2 Právní úprava flexibilní pracovních podmínek v Nizozemí  

 

Nizozemí, jako jeden ze zakladatelských států Evropské unie, má velmi vysoké zastoupení 

alternativních pracovních úvazků, a je v tomto ohledu vzorem celé Evropě. Vedle enormně 

vysokého počtu zaměstnanců, kteří vykonávají práci na částečný úvazek, je i výkon práce 

z domova, zastoupen v nadprůměrné míře – 13 %. Evropská komise již v roce 1985 uvedla, že 

„Nizozemí má nejvíce konzistentní a koordinovaný program pro výkon práce z domova, …“ 

(Evropská komise, 1995, s. 85, – přeložila K.R.) 

 

Příčinou vysokého procenta zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, je společenský 

a historický vývoj v Nizozemí ve 20. století. Na počátku 20. století se Nizozemí výrazněji 

neúčastnilo světových válek. V důsledku toho muži neodcházeli do války a nevznikla zde 

přirozená potřeba, aby ženy pracovaly za účelem zabezpečení rodiny či výroby v továrnách. 

Koncept tradiční rodiny, kde žena zůstávala v domácnosti a starala se o ni a o děti, v Nizozemí 

přetrvával i z důvodu, že se jedná o zemi s vysokým zastoupením osob vyznávajících křesťanství. 

K postupným změnám začalo docházet až na pomezí 70. a 80. let 20. století, kdy ženy, s ohledem 

na společenský vývoj ve světě, začaly projevovat zájem o to vstoupit na pracovní trh. Vláda 

a politika Nizozemí jim vyšla vstříc a začaly ve velké míře vznikat pracovní místa s kratší pracovní 

dobou, tj. taková, která v určité míře stále umožňovala kombinovat pracovní a rodinné povinnosti 

(The Economist, 2015).  

 

V legislativě Nizozemí nalezneme obecnou úpravu pracovního práva v nizozemském občanském 

zákoníku, a to konkrétně v jeho knize 7., části 10., v ustanoveních článků 610 a následující. Tato 

10.část nizozemského občanského zákoníku obsahuje přes 80 článků a upravuje: obecná 

ustanovení, mzdy, svátky a dovolené, rovné zacházení, některé speciální podmínky v pracovních 

smlouvách, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, práva zaměstnance při přechodu podniku, 

skončení pracovního poměru, určité podmínky pro obchodní zástupce a určité podmínky 

dočasného přidělení. Další oblasti pracovního práva reguluje Nizozemí prostřednictvím krátkých 

zákonů zaměřených na určitou úzkou problematiku (Nizozemí, 2014, článek 610-692). Takovými 

zákony jsou např. Zákon o pracovních podmínkách, Zákon o kolektivních smlouvách či Zákon 

o nezaměstnanosti.   

 

V roce 1995 vstoupil v platnost Zákon o pracovních hodinách, který zakládá povinnost 

zaměstnavatelů, při sjednávání pracovních podmínek se zaměstnanci, zejm. pracovní doby a doby 
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odpočinku, zohlednit osobní poměry zaměstnance (Nizozemí, 1995, článek 4:1a). V roce 2000 

nizozemský parlament prosadil Zákon o přizpůsobení pracovních hodin, který se považuje za 

nejdůležitější právní akt týkající se pracovní doby, který byl kdy schválený. Zákon opravňuje 

zaměstnance k tomu zažádat o zkrácení či prodloužení jejich pracovní doby. Zaměstnavatelé tuto 

žádost mohou zamítnout pouze tehdy, pokud prokáží, že by takové omezení způsobilo závažnou 

finanční zátěž pro jejich podnikání (a něco takového se stává v méně než 5 % případů). 

Zaměstnanci si ponechávají svá pracovní místa, možnosti na povýšení, hodinový plat, zdravotní 

péči a další benefity. Zaměstnanci jsou rovněž oprávněni navýšit počet svých pracovních hodin, 

i když si mnoho z nich tuto možnost nevolí (TheoryBiz, 2018). 

 

Vysoké procento alternativních pracovních úvazků, včetně práce z domova, by mohlo v Nizozemí 

ještě vzrůst s účinností novely zákona o přizpůsobení pracovních hodin. Od 1.1.2016 mají 

zaměstnanci, zaměstnaní déle než půl roku, nejen právo žádat o změnu počtu jejich pracovních 

hodin (jejich snížení i navýšení), ale rovněž o změnu rozvržení pracovní doby a změnu místa 

výkonu práce. Tato úprava se vztahuje na každého zaměstnavatele s více než 10 zaměstnanci. 

Žádost se podává v písemné formě nejpozději dva měsíce před plánovanou změnou a po roce ji 

lze podat opětovně. Zaměstnavatel je povinen žádost se zaměstnancem zkonzultovat a souhlasit 

s ní, pokud zde nejsou podstatné provozní důvody, pro které ji není možné přijmout. 

Zaměstnavatel je však oprávněn upravit zaměstnancem navrženou změnu pracovní doby, pokud 

by jeho žádost byla v rozporu s povinností spravedlivého zacházení. Takový postup je povinen 

odůvodnit. Pokud zaměstnavatel o žádosti nerozhodne do jednoho měsíce před avizovanou 

změnou, platí návrh v takovém rozsahu, v jakém jej podal zaměstnanec. Tato dynamická zákonná 

úprava je doplněna Zákonem o práci a péči obsahujícím různá ustanovení o dovolené s cílem 

podpořit zaměstnance v kombinaci placené práce a péče (Nizozemí, 2006, článek 2).  

 

4.3 Právní úprava flexibilních pracovních podmínek v České republice 

 

V současné době je na trhu práce České republiky rekordně nízká míra nezaměstnanosti, 

s hodnotou 2,4 %, k 1. čtvrtletí roku 2018 (ČSÚ, 2018). V závislosti na takto nízké míře 

nezaměstnanosti mají zaměstnavatelé problémy s hledáním kvalifikované pracovní síly, např. 

v oblasti IT nebo zdravotnického personálu (Dostál, 2017). Zaměstnavatelé na tuto situaci reagují 

zejména navyšováním mezd (Tramba, 2018). Vedle tohoto majoritního způsobu řešení nedostatku 

pracovní síly na trhu práce začínají být aplikovány i další způsoby řešení, např. částečné úvazky 
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(Divinová, 2018). V České republice je v současné době možné sledovat nárůst procentuálního 

zastoupení částečných úvazků, s hodnotou 5,2 % v roce 2015 a 6 % v roce 2017 (Eurostat, 2018b). 

Na základě tohoto postupu zaměstnavatelů, spočívajícím v umožňování výkonu práce 

s flexibilitou ohledně délky pracovní doby, je možné v budoucnu očekávat, za jinak nezměněných 

podmínek, i flexibilitu v dalších prvních pracovněprávního vztahu. 

 

Právní úprava v České republice opravňuje zaměstnance žádat o kratší pracovní dobu nebo jinou 

vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (Česko, 2006b, 

§ 241). Jinou vhodnou úpravou pracovní doby je možné rozumět nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen takové žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné 

provozní důvody. Žádat jsou oprávněni pouze zaměstnanci pečující o dítě mladší než 15 let, 

těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnanci, kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují 

o závislou osobu ve stupni závislosti II, III nebo IV. Ostatní zaměstnanci oprávnění žádat o kratší 

pracovní dobu nebo její jiné vhodné uspořádání, nemají. Oprávnění žádat o změnu místa výkonu 

práce právní úprava České republiky neobsahuje. 

Senát České republiky, resp. jeho výbor pro záležitosti Evropské unie, prodiskutoval návrh 

interinstitucionálního vyhlášení evropského pilíře sociálních práv, kdy souhlasil s uvedenými 

zásadami, a označil předloženou podobu úpravy za zefektivnění fungování vnitřního trhu 

a doplnění integrace o sociální prvek. Senát podpořil sbližování politik členských států, ale 

zároveň se vymezil proti jejich úplné harmonizaci. Jedná se zejména o politiky zaměstnanosti, 

vzdělávání, sociální ochrany a zdravotní péče (Kancelář Senátu, 2017, s.3). 

Senát, resp. výbor jeho pro záležitosti Evropské unie, zároveň projednal návrh směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů 

a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.  Senát označil jako hlavní účel 

navrhované směrnice: „ … zlepšit přístup k pracovním úvazkům, které respektují rovnováhu mezi 

pracovním a rodinným životem (flexibilní pracovní úvazky atd.) a zvýšit zájem mužů o rodičovské 

dovolené a flexibilní pracovní úvazky.“  Senát souhlasil s navrženou úpravou pružného uspořádání 

pracovní doby a označil flexibilní pracovní podmínky a práci z domova za: „… jedny z hlavních 

nástrojů pro lepší sladění pracovního a soukromého života rodičů a pečujících osob.“ Zároveň 

však uvedl, že je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu předškolních zařízení a zařízení pro péči 

o dlouhodobě nemocné (Kancelář Senátu, 2017, s.2).   
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5 Závěr 

Homeworking je aktuálním a diskutovaným tématem, jak dokazuje i záměr jeho detailnější právní 

úpravy v návrhu novely zákoníku práce z roku 2016. Je to způsob výkonu práce, o který v nejbližší 

době jistě dál poroste zájem, a to jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. Zaměstnavatelé si 

uvědomí jeho přínosy v podobě vyšší výkonnosti a loajality zaměstnanců. Zaměstnancům zase 

umožní flexibilnější způsob výkonu práce, sladění pracovního a osobního, popř. rodinného 

života, v souladu s generačním očekáváním generace Y a Z. Jelikož vývoj technických prostředků, 

které umožňují výkon práce z domova, je velmi rychlý, konečným limitem možnosti výkonu práce 

z domova se stane pouze charakter samotné pracovní pozice.   

 

Výkon z práce z domova není možný pro veškeré pracovní pozice a vhodný pro všechny 

zaměstnance. Pracovní pozice, pro které není výkon práce z domova možný, jsou pracovní pozice 

v oblasti fyzických prací a řemesel, služeb a v oblasti výroby, zemědělství, stavebnictví a dopravy. 

Zároveň je nezbytné, aby sám zaměstnanec měl k výkonu práce z domova vhodné osobnostní 

předpoklady a měl pro výkon práce z domova zajištěné vhodné pracovní prostředí.  

 

Absence komplexní právní úpravy práce z domova zapříčiňuje právní nejistotu, jež vede 

k demotivaci zaměstnavatelů nabízet práci z domova a demotivaci zaměstnanců vykonávat práci 

z domova. Absence komplexní právní úpravy staví do nevýhodné pozice jak zaměstnance, pro 

které je náročné zorientovat se v nárocích, které jim plynou z obecné právní úpravy, např. v oblasti 

nákladů vznikajících při práci z domova, tak zaměstnavatelů. Pro zaměstnavatele je za současné 

právní úpravy téměř nemožné zprostit se objektivní odpovědnosti za pracovní úraz, jakož i nastavit 

vhodná bezpečnostní opatření v domově zaměstnance, která by pracovním úrazům předcházela. 

 

U pracovní doby a jejího rozvržení, při výkonu práce z domova, navrhuji postupovat analogicky 

s institutem pružné pracovní doby, tj. sjednat se zaměstnanci z domova základní časové úseky 

pracovní doby a volitelné časové úseky pracovní doby. V základních časových úsecích pracovní 

doby bude zaměstnanec z domova povinen vykonávat práci. Tyto časové úseky pracovní doby 

doporučuji rozvrhnout tak, aby se zaměstnancům z domova pracujícím v týmu alespoň z části 

překrývaly. Ve volitelných časových úsecích pracovní doby bude zaměstnanec z domova 

oprávněn určit si začátek a konec pracovní doby. U volitelných časových úseků pracovní doby 

doporučuji sjednat časový rámec tak, aby práce z domova nebyla zaměstnancem z domova 
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vykonávána v noci. Na základě takového ujednání odpadne zaměstnavateli povinnost platit 

zákonné příspěvky za práci v noci a zaměstnanci stresový faktor, v podobě výkonu práce v noci.  

 

U bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova navrhuji sjednat dohodu mezi 

zaměstnavatelem a novým zaměstnancem z domova, která bude obsahovat souhlas zaměstnance 

z domova se vstupem zaměstnavatele do domova zaměstnance, za účelem analýzy rizik 

a nastavení vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v domově 

zaměstnance. Pokud by k takovému ujednání nedošlo, doporučuji alespoň sjednat povinnost 

zaměstnance z domova, spočívající v zaslání zaměstnavateli 3-5 fotografií jeho domova. 

Nastavení vhodných bezpečnostních opatření je prevencí vzniku pracovního úrazu, za které 

zaměstnavatel nese objektivní odpovědnost.  

 

U nákladů vznikajících při práci z domova rovněž navrhuji sjednat dohodu mezi zaměstnavatelem 

a novým zaměstnancem z domova, a v ní blíže specifikovat charakter jednotlivých nákladů.  Jako 

vhodné se jeví specifikování nákladů alespoň v následujícím rozsahu: náklady na energie, na 

zajištění komunikace a na materiální zařízení. Díky rozčlenění nákladů bude přehlednější 

prokázat, a případně přezkoumat, charakter a rozsah jednotlivých nákladů a zaměstnanci 

z domova zároveň nebudou pochybovat o tom, na uhrazení jakých nákladů, mají při výkonu práce 

z domova nárok.  

 

Současná právní úprava zcela opomíjí riziko sociální izolace zaměstnance z domova. Z toho 

důvodu identifikuji možná řešení, která by sociální izolaci zaměstnance z domova předcházela. 

Jedná se o organizování pravidelných schůzek zaměstnanců z domova, které můžou fungovat jako 

brainstorming. Dále se jedná o podporu aktivních zájmů zaměstnance z domova zaměstnavatelem, 

např. v podobě příspěvku na rodinnou dovolenou. Uvádím rovněž několik online nástrojů, které 

umožní každodenní komunikaci zaměstnanců z domova mezi sebou – sdílený kalendář pracovních 

úkolů, sdílení obrazovek, videohovory nebo volné chatovací místnosti. Zaměstnavatel by však měl 

být primárně povinen umožnit zaměstnanci z domova, který o to požádá, osobní kontakt 

s ostatními zaměstnanci na pracovišti.  

 

Každé mnou navržené možné řešení pouze reaguje na absenci komplexní právní úpravy práce 

z domova v České republice, a slouží k překonání tohoto stavu. Navržená možná řešení jsou 

založena na předpokladu, že zaměstnavatel a zaměstnanec z domova projeví vůli se na těchto 
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řešeních dohodnout. Řešení není možné jednostranně určit nebo jimi podmiňovat uzavření 

pracovněprávního vztahu.  

   

Iniciativa Evropské komise „Nový začátek“ a navrhovaná směrnice Evropského Parlamentu 

a Rady umožňují pečujícím osobám a zaměstnancům s dětmi žádat o flexibilní pracovní podmínky 

při výkonu práce, týkající se délky pracovní doby, rozvržení pracovní doby a místa výkonu práce. 

Právní úprava v Nizozemí umožňuje všem zaměstnancům v Nizozemí žádat o změnu délky 

pracovní doby, rozvržení pracovní doby a místa výkonu práce. Současná právní úprava v České 

republice obsahuje oprávnění zaměstnance žádat o kratší pracovní dobu a její jiné vhodné 

rozvržení. Právní úprava v České republice opravňuje k podání žádosti pouze zaměstnance, kteří 

pečují o dítě mladší 15 let nebo o závislou osobu. Oprávnění žádat o změnu místa výkonu práce 

právní úprava v České republice, na rozdíl od iniciativy Evropské komise nebo právní úpravy 

v Nizozemí, neobsahuje. Bude-li přijata navrhovaná směrnice, což je možné z dosavadního 

průběhu legislativního procesu očekávat, budou členské státy Evropské unie povinny přijmout 

harmonizační opatření v podobě promítnutí oprávnění žádat o výkon práce z domova, pro pečující 

osoby a zaměstnance s dětmi, do vlastní právní úpravy. Další rozšíření tohoto oprávnění, např. 

o umožnění žádat o flexibilní pracovní podmínky všem zaměstnancům, mohou následně 

jednotlivé státy uvážit v závislosti na přínosech zavedení flexibilních pracovních podmínek pro 

pečující osob a zaměstnance s dětmi. 

  

Právní úprava v Nizozemí umožňuje žádat o změnu délky pracovní doby, tj. nejen o její zkrácení, 

ale rovněž o její prodloužení. Největším specifikem právní úpravy v Nizozemí však je, že 

o flexibilní pracovní podmínky je oprávněn žádat každý zaměstnanec, bez ohledu na to, zda je 

pečující osobou. Shledávám právní úpravu v Nizozemí, a její vývoj, jako velmi inspirující 

a vhodnou i k podrobnějšímu zpracování, např. ve formě navazující diplomové práce.   

 

Uvedená možná řešená nedostatků právní úpravy práce z domova v České republice v právních 

oblastech – pracovní doba a její rozvržení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, právní úprava 

nákladů vznikajících při práci z domova a prevence sociální izolace zaměstnanců z domova  – 

společně s představením iniciativy Evropské komise „Nový start“ a právní úpravy v Nizozemí, 

kde byly postupně zaváděny flexibilní pracovní podmínky do výkonu práce, až po oprávnění všech 

zaměstnanců žádat o výkon práce z domova, mohou vést k překonání pochybností zaměstnavatelů 

a zaměstnanců v České republice o možnostech a vhodnosti výkonu práce z domova, a umožnit 

personální praxi využívat institut práce z domova v České republice ve vyšší míře.  
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7 Přílohy 

 

Příloha A  

 

Návrh dohody Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

1) Základní úprava pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:  

 Na zaměstnance pracujícího v režimu home office se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby. 

 Zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám, přičemž je povinen zajistit, aby výkon práce probíhal 

v pracovní dny a v časovém rozmezí od ... do ... (např. od 6.00 do 22.00 hodin). Celková délka 

pracovní směny činí 8 hodin. Zaměstnanec je povinen pracovní dobu řádně evidovat. 

 Zaměstnanec je povinen v době od ... do ... (např. od 9.00 do 12.00 hodin) být k dispozici na 

telefonu za účelem pracovních konzultací.  

 Pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu v případě dočasné pracovní neschopnosti podle § 

192 zákoníku práce platí pro zaměstnance pracujícího v režimu home office základní pracovní doba 

(směna) od ... do ... (např. od 7.30 do 16.00 hodin).  

 Zaměstnanec je povinen zdržovat se během výkonu práce pouze v ..... (uvést konkrétní místo 

určené k výkonu práce – tj. adresa, číslo bytu, místnost).  

 Zaměstnanec je povinen nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce čerpat přestávku na jídlo a oddech 

v celkové délce 30 minut. Čerpání přestávek je zaměstnanec povinen řádně evidovat a na vyžádání 

zaměstnavatele (např. personálního úseku) předložit ke kontrole. 

 Zaměstnanec má/nemá (nutno se vzájemně dohodnout) nárok na úhradu nákladů souvisejí- cích 

s provozem svého pracovního místa a za opotřebení vlastního zařízení nebo jiných předmětů 

používaných k výkonu práce v režimu home office (v případě uznání náhrady je nutné stanovit výši 

těchto nákladů a formu jejich úhrady – nejedná se o odměňování, nýbrž o náhrady nákladů, takže 

je nutno postupovat v souladu s daňovými předpisy). 

 Zaměstnanec je oprávněn konat pracovní cesty pouze po předchozím písemném souhlasu nadří- 

zeného vedoucího zaměstnance. Toto se netýká docházky zaměstnance na pracoviště v prostorách 

zaměstnavatele. 

 Zaměstnanec je oprávněn pracovat přesčas pouze po předchozím písemném souhlasu nadřízeného 

vedoucího zaměstnance. Práce přesčas nesmí být konána v noční době, ani po odpracované 

12hodinové směně. Práce přesčas nesmí přesáhnout 8 hodin týdně. 

 Zaměstnanec je povinen organizovat si práci tak, aby nebyl při jejím výkonu rušen členy své 

domácnosti.  

2) Pracovní podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  
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 Před zahájením práce v režimu home office je zaměstnanec povinen pořídit minimálně 3 fotografie 

pracovního místa z různého směru a tyto zaslat e-mailovou poštou na adresu ..... (např. vedoucí- 

mu zaměstnanci, referentce personálního oddělení, technikovi BOZP apod.). V případě, že 

zaměstnavatel shledá pracovní podmínky nevyhovujícími, bude zaměstnanec vyzván k provedení 

úprav pracovního místa. Výkon práce v režimu home office bude možné zahájit až po realizaci 

těchto opatření.  

 Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jím vykonávané práci 

a dále pokyny týkající se zajištění BOZP stanovené zaměstnavatelem. S předpisy a pokyny 

zaměstnance seznámí ..... (uvést jméno pověřeného zaměstnance – např. pracovníka personálního 

úseku). Práce v režimu home office nesmí být zahájena před provedením tohoto seznámení. 

 Zaměstnanec je povinen při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, vyvarovat se 

nebezpečného jednání a používat pouze zaměstnavatelem poskytnuté pracovní prostředky (uvést 

přesný popis poskytovaných pracovních prostředků – např. výpočetní techniky apod.; za technický 

stav vybavení zodpovídá zaměstnavatel), osobní ochranné pracovní prostředky (uvést konkrétní 

druhy, resp. výrobky; náklady na jejich pořízení nese zaměstnavatel). S požadavky a pokyny pro 

výkon sjednané práce zaměstnance seznámí ..... (uvést jméno přímého nadřízeného vedoucího 

zaměstnance; o seznámení je nutné vyhotovit zápis).  

 Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontroly v prostoru určeném pro výkon práce zaměstnance za 

účelem ověření pracovních podmínek, plnění povinností zaměstnance na úseku BOZP a v případě 

pracovního úrazu pro zjištění příčin úrazu. Uvedená kontrola může být provedena i neohlášeně, 

a to v čase od ... do ... (např. od 6.00 do 22.00 hodin). Zaměstnanec je povinen tuto kontrolu strpět 

a zavazuje se zpřístupnit prostory určené k výkonu jeho práce pověřenému zástupci 

zaměstnavatele.  

 Zaměstnanec zodpovídá za ergonomické rozvržení svého pracovního místa v souladu s pokyny 

zaměstnavatele (nutno stanovit bližší požadavky anebo odkázat na obecně uznávaná doporučení – 

např. http://www.bozpinfo.cz/priloha/pocitac.pdf).  

 Zaměstnanec je povinen přijmout opatření, aby v důsledku výkonu své práce nemohlo dojít ke 

zranění třetí osoby (člen domácnosti, návštěva apod 

 Zaměstnanec je povinen neprodleně ohlásit svému přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci 

vznik nehody nebo zranění, k nimž došlo v souvislosti s výkonem práce.  Zaměstnanec je povinen 

vybavit své pracovní místo lékárničkou pro poskytnutí předlékařské první pomoci (rozsah vybavení 

lékárničky musí stanovit zaměstnavatel po dohodě se zařízením poskytujícím pracovnělékařské 

služby; náklady na pořízení zdravotnického materiálu hradí zaměstnavatel). 

 Zaměstnanec prohlašuje, že v objektu, v němž bude stanovená pracovní činnost vykonávána, jsou 

řádně dodržovány požadavky na požární ochranu, zejména jsou zde dostupné věcné prostředky 

požární ochrany (přenosné hasicí přístroje a požární hydranty) a volné únikové cesty a východy. 

http://www.bozpinfo.cz/priloha/pocitac.pdf
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 3) Během výkonu práce v režimu home office je zaměstnanci zakázáno:  

 Provádět přípravu jídel a pokrmů. 

 Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 

 Kouřit na pracovním místě, pakliže by mohli účinkům kouření být vystaveni také nekuřáci 

(zejména děti).  Používat pro trvalou práci výpočetní techniku, u níž nelze oddělit klávesnici od 

zobrazovací jednotky (např. notebook, tablet apod.). 

 Konat práci při teplotách vzduchu na pracovišti nad 34 °C. V případě, že dojde k překročení této 

teploty, je zaměstnanec povinen práci přerušit a stanovené úkoly realizovat později. 

 Pracovat za podmínek, při kterých by mohla být bezprostředně a závažným způsobem ohrožena 

jeho bezpečnost nebo zdraví, anebo hrozit vznik mimořádné události.  

 Opouštět místo určené k výkonu dané práce bez souhlasu přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance. 
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