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1. Úvod 

Na přelomu roku 2019 a 2020 se světem začalo šířit nové virové onemocnění způsobené 

novým typem koronaviru. Toto onemocnění později dostalo pojmenování Covid-19 a v dnešní 

globalizované společnosti rychle způsobilo pandemii. Následná protiepidemická opatření 

přijatá většinou vlád na celém světe vedla k omezení základních lidských práv a zasáhla 

ekonomiku, kulturu a v neposlední řadě i pracovněprávní vztahy. Protiepidemická opatření 

měla sloužit k zastavení šíření onemocnění Covid-19, a to především zákazem hromadného 

sdružování osob. To se přímo dotklo pracovněprávních vztahů, jelikož vyvstala potřeba, aby se 

zaměstnanci neshromažďovali v uzavřených prostorách a vykonávali práci z místa odlišného 

od běžného pracoviště zaměstnavatele. Co bylo dříve pouze žádaným benefitem – tzv. „home 

office“, se stalo běžnou součástí pracovněprávního poměru a jedinou možností, jak někteří 

zaměstnanci mohli nadále vykonávat svoji práci. Právě institutem výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele neboli tzv. „home officem“ se zabývá tato diplomová práce. 

V době, kdy jsem si toto téma zvolil jako předmět diplomové práce, ještě žádné 

onemocnění Covid-19 pravděpodobně neexistovalo a téma jsem si zvolil čistě pro jeho 

zajímavost, kdy mám za to, že z důvodu rapidního vývoje informačních a komunikačních 

technologií je mít možnost vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele stále atraktivnější, 

avšak právní řád tomu není uzpůsobován. Aktuálnost právní úpravy tohoto institutu by se dala 

shrnout citátem JUDr. Bohuslava Kahleho, který o současné právní úpravě pronesl: „Právní 

úprava v § 317 ZP spíše stále vychází z pracovních podmínek domáckého navlékače korálků na 

Jablonecku v roce 1965, než ze současných podmínek třeba práce na počítači z domova.“1 

Z tohoto důvodu se domnívám, že téma „výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele“ 

je zajímavé samo o sobě a současná pandemie onemocnění Covid-19 pouze podtrhla význam 

tohoto institutu, a proto jde o aktuální téma vhodné ke zpracování v rámci diplomové práce a 

doufám, že tato diplomová práce přispěje k objasnění tohoto institutu, upozorní na některé 

legislativní nedostatky a navrhne některé vhodné změny. 

Konkrétně se tato diplomová práce v druhé kapitole (nepočítaje tento úvod jako první 

kapitolu) zabývá vymezením základních pojmů, které se výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele dotýkají. Třetí kapitola pojednává o historickém vývoji právní úpravy výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jelikož se jedná o institut s bohatou historickou tradicí. 

 
1 KAHLE, Bohuslav. Pracovní doba a odměňování - dva atributy pracovního práva, které spolu souvisejí více 

než jiné. In: law.muni.cz [online]. [cit. 3.9.2020]. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2009/files/kahle.html. 
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Jádro této diplomové práce se nachází ve čtvrté, páté a šesté kapitole, které rozebírají 

současnou právní úpravu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jednotlivé odlišné 

pracovní podmínky, které zaměstnanci vykonávající práci tímto způsobem mají a současně 

praktické problémy, které výkon práce tímto způsobem přináší. 

V sedmé kapitole je krátce zmíněna právní úprava výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele zaměstnanců, kteří vykonávají službu podle služebního zákona. 

V posledních dvou kapitolách je rozebráno nové právo evropské unie, které se dotýká 

současné české právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, konkrétně se 

jedná o nové směrnice, které je povinna Česká republika implementovat do svého právního 

řádu, a dále je zmíněna novela zákoníku práce, která byla již dříve navržena. Na závěr je pro 

inspiraci, jakým směrem se česká právní úprava může ubírat, krátce pojednáno o právní úpravě 

výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vybraných evropských států. 

 

1.1. Cíl práce a metodika práce 

Cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit současnou právní úpravu výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele a upozornit na její případné nedostatky a navrhnout 

legislativní změny. Především by tato diplomová práce měla odpovědět na otázku, zda je 

současná právní úprava pro aktuální potřeby trhu práce dostatečná či vyžaduje změny, a to i 

s ohledem na probíhající pandemii onemocnění Covid-19, která nynější trh práce podstatně 

změnila. Za tímto účelem je v této práci užíváno metody popisu, analýzy, syntézy a komparace.  

Metoda popisu je užívána především v počátku práce, kdy je čtenář seznámen s daným 

institutem, včetně jeho historických kořenů. 

Metoda analýzy je hlavní metodou této práce s jejíž pomocí je institut výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele rozebrán na jednotlivé části a podstatné znaky, které jsou 

následně podrobeny kritickému zhodnocení. V tomto ohledu je metoda analýzy doplňována 

metodou syntézy, kdy po rozebrání jednotlivých části a podstatných znaků institutu výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele je tento institut zhodnocen jako celek v závěru této 

práce. Metoda analýzy a syntézy je dále užívána k rozboru nového evropského práva, které se 

přímo dotýká výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a následnému zhodnocení, jakým 

směrem se česká právní úprava bude ubírat.  

Metoda komparace je užívána především ke konfrontaci české právní úpravy s úpravou 

zahraniční a zhodnocení, zda je česká právní úprava ve světle úpravy zahraniční dostačující, či 

nikoliv. 
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1.2. Prameny k tématu diplomové práce 

Je nutné konstatovat, že k tématu existuje omezené množství pramenů. Současné právní 

úpravě výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele se nevěnují téměř žádné monografie a 

toto téma je většinou pouze zmiňované v rámci širších právních publikací, jako komentářů 

k zákoníku práce či publikací věnující se obecně atypickým a flexibilním zaměstnáním. Lze 

však nalézt určité monografie zabývající se dřívější právní úpravou výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele, tzv. domáckou prací. 

Je však nutné podotknout, že k tématu existuje velké množství odborných článků, a to 

publikovaných v tištěných časopisech nebo na internetu. Množství těchto článků v poslední 

době masivně vzrostlo z důvodu pandemie onemocnění Covid-19, kdy je nutné z důvodu 

potřeby zamezení šíření tohoto onemocnění nesdružovat se ve velkých kolektivech, a proto se 

v častější míře využívá právě výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.  

V neposlední řadě je nutné zmínit, že k tématu neexistuje téměř žádná česká soudobá 

relevantní judikatura, což je však spíše problémem pracovního práva obecně, kdy ve srovnání 

s jinými evropskými státy je počet projednávaných pracovněprávních sporů před soudy v České 

republice nízký, což může být způsobeno např. délkou projednání pracovněprávního sporu u 

soudu, která je až dvojnásobná oproti jiným civilněprávním věcem projednávanými českými 

soudy.2 

 

 

  

 
2 Srov. HEMERKA, Tomáš. Pracovněprávní spory. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 

Právnická fakulta. Str. 21. 
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2. Vymezení základních pojmů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 

práce“) v ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že závislá práce musí být vykonávána na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Za tradiční lze považovat, pokud je 

závislá práce vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, přičemž počet zaměstnanců, kteří 

závislou práci trvale vykonávají na pracovišti zaměstnavatele, v současné době stále převažuje.3 

Samotné ustanovení § 2 odst. 2 zákoníku práce však připouští, aby závislá práce byla 

vykonávána na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, pokud se na tom zaměstnavatel a 

zaměstnanec dohodnou. Tuto možnost následně upravuje ustanovení § 317 zákoníku práce, 

které stanoví jednotlivé podmínky pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.4 

Současná právní úprava obsažená v ustanovení § 317 zákoníku práce jednotlivé formy 

výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nerozlišuje, avšak právní teorie zpravidla 

rozlišuje mezi tzv. prací na dálku (teleworking) a domácí prací (homeworking).5 

 

2.1. Práce na dálku (teleworking) a domácí práce (homeworking) 

Pro vymezení jednotlivých definičních znaků institutů práce na dálku (teleworking) a 

domácí práce (homeworking) se lze inspirovat slovenskou právní úpravou, která ve svém 

zákoníku práce za teleworking považuje výkon práce pro zaměstnavatele podle podmínek 

dohodnutých v pracovní smlouvě doma nebo na jiném dohodnutém místě s použitím 

informačních technologií a za homeworking považuje výkon práce pro zaměstnavatele podle 

podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě doma nebo na jiném dohodnutém místě.6 

Z tohoto vyplývá, že dle slovenské právní úpravy rozdíl mezi oběma instituty je pouze 

v použitých prostředcích, kterými je práce vykonávána a není rozhodující, na jakém místě je 

 
3 Srov. PICHRT, Jan. K jednotlivým druhům pracovních poměrů. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. 

Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 153. 

ISBN 978-80-7400-667-8. K tomu je nutné dodat, že z důvodu probíhající pandemie onemocnění Covid-19 je 

možné, že v současné době tato informace není pravdivá a většina zaměstnanců vykonává práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele, avšak jde o pouze o dočasnou situaci způsobenou pandemií a lze očekávat, že po skončení 
pandemie budou tito zaměstnanci pracovat dále na pracovišti zaměstnavatele a stále tedy převažuje počet 

zaměstnanců, kteří za běžné situace vykonávají práci trvale na pracovišti zaměstnavatele.  
4 Za výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele by se dále dalo považovat např. tzv. agenturní zaměstnávaní či 

výkon práce na pracovní cestě, z důvodu úzkého zaměření této diplomové práce na výkon práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 317 zákoníku práce, však nebude o těchto institutech v této práci 

pojednáváno. 
5 Srov. HŮRKA, Petr. Flexibilní formy zaměstnání. In: PICHRT, Jan a MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 78-79. ISBN 978-80-

7478-975-5. 
6 Srov. § 52 odst. 1 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
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práce vykonávána, jelikož v obou případech může být vykonávána doma i na jiném 

dohodnutém místě.  

Je zřejmé, že oba instituty je možné zkombinovat, tedy že zaměstnanec bude pracovat 

v místě svého bydliště prostřednictvím informačních technologií, a pak bude zároveň 

teleworker i homeworker. 

Česká právní úprava však s pojmy teleworking a homeworking vůbec nepracuje a jejich 

definici nezná, na zaměstnance vykonávající práci tímto způsobem se jednotně vztahuje 

ustanovení § 317 zákoníku práce, pokud splňují podmínky v tomto ustanovení obsažené, proto 

z pohledu českého platného práva není podstatné rozlišovat mezi prací na dálku a domácí prací 

a v současné době se jedná pouze o teoretické pojmy. 
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3. Historický exkurs 

Na první pohled by se mohlo zdát, že vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

je možné pouze v posledních několika desítkách let z důvodu rozvoje informačních a 

komunikačních technologií, jelikož každý si pod výkonem práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele představí především kancelářskou práci vykonávanou na notebooku. Opak je 

však pravdou, jelikož manuální výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele neboli domácká 

práce, má na českém území bohatou tradici, přičemž i v dnešní době je možné se v historické 

právní úpravě inspirovat a poučit. 

 

3.1. První Republika 

První definici domácké práce můžeme nalézt již z dob Rakouska-Uherka ve výnosu 

ministerstva obchodu z 16. 11. 1883, č. 26701, který za domáckou práci považuje „činnost 

výrobní, jež bývá provozována dle místních zvyků osobami v jejich bytech, ať jako zaměstnání 

hlavní, ať jako zaměstnání vedlejší, a to takovým způsobem, že tyto osoby, pokud se výrobní 

činností nezabývají samy, nezaměstnávají při ní živnostenských pomocníků, pracovníků, učňů, 

nýbrž používají spolupráce členů domácnosti“.7 Tato definice sloužila však pouze pro účely 

práva živnostenského.8 

Za skutečný rozmach domácké práce lze vnímat období tzv. První republiky, kdy v roce 

1923 pracovalo na území Čech, Moravy a Slezska odhadem půl milionu domáckých dělníků.9 

Pracovní poměr těchto dělníků upravoval zákon č. 29/1920 Sb., o úpravě pracovních a 

mzdových poměrů domácké práce (dále jen „zákon č. 29/1920 Sb.“), který komplexně řešil 

právní poměry v domácké práci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, konkrétně mezi 

podnikateli, zprostředkovateli, dílenskými pomocníky, domáckými dělníky a skladovními 

mistry, přičemž za zaměstnance považoval zákon dílenské pomocníky, domácké dělníky a 

skladovní mistry.10  

 
7 Sekundární zdroj: ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, 

Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, 

s. 1254. ISBN 978-80-7400-759-0. Vychází z primárního zdroje: výnos ministerstva obchodu z 16. 11. 1883, č. 

26701. 
8 Srov. ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, Miroslav, 

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1254. 

ISBN 978-80-7400-759-0. 
9 Srov. Sekundární zdroj: PICHRT, Jan. Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních 

pomocníků a domáckých zaměstnanců v období první republiky. In: BĚLOVSKÝ, Petr a STLOUKALOVÁ, 

Kamila (eds.). Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: 

Auditorium, 2017, s. 322. ISBN 978-80-87284-64-3. Vychází z primárního zdroje: ŠTERN, E. Úprava pracovních 

poměrů domáckých dělníků. Sociální revue, 1923, roč. IV, s. 115. 
10 Srov. PICHRT, Jan. Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních pomocníků a domáckých 

zaměstnanců v období první republiky. In: BĚLOVSKÝ, Petr a STLOUKALOVÁ, Kamila (eds.). Caro amico: 
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Za domácké dělníky zákon č. 29/1920 Sb. označoval „osoby, které se zaměstnávají 

výrobou nebo zpracováním zboží mimo provozovnu svých zaměstnavatelů, zpravidla ve svých 

obydlích, a neprovozují živnosti podle živnostenského řádu“.11 Zákon pro ně dále stanovoval 

určitá omezení, např. nesměli kromě členů vlastní rodiny ve svých bytech nebo dílnách 

zaměstnávat pro sebe pomocné dělníky nebo učně. 12 

Zákon č. 29/1920 Sb. lze označit za přelomový, jelikož jako první československý zákon 

se věnoval způsobu určení minimální mzdy a zároveň stanovil pravidla pro smírčí a rozhodčí 

řízení ve sporech o mzdu.13 Lze konstatovat, že z důvodu široké definice domáckých dělníků 

v zákoně č. 29/1920 Sb. a tedy jeho dopadu na velké množství zaměstnanců, měl zákonodárce 

úmysl zákonem zlepšit pracovní podmínky velké části tehdejších zaměstnanců.14 

Na pracovní podmínky domáckých dělníků měla dohlížet soustava tzv. ústředních a 

obvodních komisí domácké práce.15 Ta měla za úkol především stanovovat pro konkrétní 

výrobní odvětví nejnižší mzdu pro domácké dělníky a dílenské pomocníky a dále stanovovat 

nejnižší cenu, za kterou skladovní mistři a domáčtí dělníci mohou dodávat podnikatelům nebo 

zprostředkovatelům zboží.16 Ústřední komise domácké práce dále mohla podávat různé návrhy 

ministerstvu sociální péče17 či rozhodovat o stížnostech podaných do nálezu obvodních komisí 

jejich výrobního odvětví.18 

Záměr zlepšit pracovní podmínky domáckých dělníků se však zcela nezdařil, a to 

především z důvodu, že nebylo zřízeno dostatečné množství ústředních a obvodních komisí 

domácké práce, které by na pracovní podmínky domáckých dělníků dohlížely.19 Konkrétně 

v roce 1921 bylo zřízeno pouze 5 ústředních komisí, a to pro výrobu textilu v Praze, pro výrobu 

a oděvů a prádla v Praze, pro výrobu sklářského zboží v Praze, pro výrobu perleťářského zboží 

v Jihlavě a pro výrobu obuvi v Praze.20 V následujícím roce bylo dále zřízeno 23 obvodních 

 
60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 322. ISBN 978-

80-87284-64-3. 
11 § 2 písm. a) zákona č. 29/1920 Sb. 
12 Srov. § 30 zákona č. 29/1920 Sb.  
13 Srov. PICHRT, Jan. Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních pomocníků a domáckých 

zaměstnanců v období první republiky. In: BĚLOVSKÝ, Petr a STLOUKALOVÁ, Kamila (eds.). Caro amico: 

60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 322. ISBN 978-

80-87284-64-3. 
14 Srov. Tamtéž, str. 323. 
15 Srov. § 9 a následující zákona č. 29/1920 Sb.  
16 Srov. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 29/1920 Sb. 
17 Srov. § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/1920 Sb. 
18 Srov. § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 29/1920 Sb. 
19 Srov. PICHRT, Jan. Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních pomocníků a domáckých 

zaměstnanců v období první republiky. In: BĚLOVSKÝ, Petr a STLOUKALOVÁ, Kamila (eds.). Caro amico: 

60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 323. ISBN 978-

80-87284-64-3. 
20 Srov. Tamtéž. 
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komisí.21 Z této skutečnosti je zřejmé, že ústřední a obvodní komise domácké práce se osvědčily 

pouze v některých regionech a jen v některých odvětvích a nemohly tedy mít vliv pracovní 

podmínky všech domáckých dělníků.22 

 

3.2. Protektorát Čechy a Morava 

V období Protektorátu Čechy a Morava nadále platil zákon č. 29/1920 Sb., který pozbyl 

účinnosti až 31. 12. 1965. Dne 24. 7. 1942 však bylo přijato vládní nařízení č. 261/1942 Sb., o 

domácké práci (dále jen „nařízení č. 261/1942 Sb.“), dle kterého se zákon č. 29/1920 Sb. 

zrušuje23 a s účinností od 1. 8. 1942 se právní úprava domácké práce řídí právě nařízením č. 

261/1942 Sb. Je nutné podotknout, že zákon byl v tomto případě zrušen nařízením vlády, což 

je z dnešního pohledu nemyslitelné, avšak nařízení bylo vydáno podle tzv. zmocňovacího 

zákona24, který dával vládě pravomoc vydávat nařízení se silou zákona. Současně je však nutné 

zmínit, že v období Protektorátu Čechy a Morava byla legitimní vládou na území Čech a 

Moravy exilová vláda v Londýně, tzv. Prozatímní státní zřízení, a ta byla oprávněna vydávat 

právní předpisy na území Čech a Moravy, nikoliv protektorátní vláda. Jakékoliv nařízení 

protektorátní vlády není legálním a legitimním pramenem práva25, proto nařízením č. 261/1942 

Sb. nemohlo dojít ke zrušení zákona č. 29/1920 a ten de iure platil na území Čech a Moravy 

nadále, de facto se však domácká práce v tomto období z důvodu okupace řídila nařízením č. 

261/1942 Sb., proto je nutné toto nařízení brát na zřetel. 

Nařízení 261/1942 Sb. považovalo za domácí dělníky „osoby, které se zaměstnávají 

výrobou nebo zpracováním zboží z příkazu a na účet jednoho nebo několika podnikatelů 

domácké práce nebo zprostředkovatelů, zpravidla ve svých obydlích nebo dílnách, které si samy 

zvolily, pokud tuto činnost vykonávají buď samy nebo s příslušníky své rodiny a neprovozují v 

tomto oboru živnosti podle živnostenského řádu“26. Zajímavostí tohoto nařízení je skutečnost, 

že se dle něj za domácké dělníky považují i domáčtí živnostníci, neboli osoby, „kteří se 

zaměstnávají ve svém oboru výrobou nebo zpracováním zboží z příkazu a na účet jednoho nebo 

několika podnikatelů domácké práce nebo prostředkovatelů mimo jejich provozovnu, zpravidla 

ve svých obydlích nebo vlastních dílnách, při čemž sami podstatně na kuse pracují; při tom 

 
21 Srov. Tamtéž. 
22 Srov. Tamtéž. 
23 Srov. § 23 odst. 1 nařízení č. 261/1942 Sb. 
24 Srov. Ústavní zákon č. 330/1938 Sb., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky 

Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, ve znění nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě 

ze dne 12. prosince 1940. 
25 Srov. Čl. 1 odst. 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. o obnovení 

právního pořádku. 
26 § 2 písm. a) nařízení č. 261/1942 Sb. 
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nerozhoduje, dodávají-li sami suroviny a pomocné látky potřebné k výrobě nebo zpracování 

úplně nebo částečně anebo pracují-li také zatímně pro své zákaznictvo“.27 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato diplomová práce nese název „výkon práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele“, je nutné zmínit v období Protektorátu ještě vládní nařízení č. 

154/1942 Sb. jímž se činí některá opatření o řízení práce (dále jen „nařízení č. 154/1942 Sb.“). 

Toto nařízení je neblaze spojeno s tzv. totálním nasazením neboli nucenou prací, kterou museli 

obyvatelé okupovaných zemí pro okupační moc vykonávat a při které zemřelo několik tisíc 

Čechů.28 Je nutné toto nařízení zmínit, jelikož nařízení přímo počítá s tím, že osoba, která je 

přikázána k výkonu nucené práce, je současně zaměstnancem a nucenou práci vykonává mimo 

pracoviště svého zaměstnavatele, přičemž vůči zaměstnavateli má stále určité nároky, a to i 

když je práce vykonávána pro okupační moc a zaměstnavatel z této práce nemá žádný užitek. 

Nařízení konkrétně stanoví, že pokud je zaměstnanec přikázán k nucené práci, jeho dosavadní 

pracovní poměr tím nezaniká29 a současně se nucená práce považuje za výkon zaměstnání u 

dosavadního zaměstnavatele30, což například znamená, že zaměstnavatel je povinen tomuto 

zaměstnanci za nucenou práci, kterou vykonal pro okupační moc, poskytnout dovolenou.31 

 

3.3. Třetí republika a období socialismu 

Po druhé světové válce začal na základě dekretů presidenta republiky32 v obnoveném 

Československu postupný proces zestátňování klíčových odvětví průmyslu a finančních 

institucí. Již v roce 1945 pracovalo přes 60 % průmyslových dělníků ve státních podnicích.33 

Z této skutečnosti je zjevné, že již v období Třetí republiky byla snaha dostat řízení ekonomiky 

pod státní kontrolu, a tedy i omezit možnost svobodně si zvolit práci.34 Z důvodu snahy státu 

dostat zaměstnance pod státní kontrolu byla v útlumu i domácká práce, přesto však stále zůstal 

v platnosti zákon č. 29/1920 Sb. a domácká práce nebyla zcela vymýcena. 

Po převzetí moci Komunistickou stranou Československa v roce 1948 pokračovaly 

centralistické tendence řízení hospodářství, včetně dalšího zestátňování soukromého 

 
27 § 2 písm. b) nařízení č. 261/1942 Sb. 
28 Srov. např. Vojenský historický ústav Praha. Totálně nasazení Češi, rok 1944. In: vhu.cz [online]. [cit. 

27.8.2020]. Dostupné z: http://www.vhu.cz/exhibit/totalne-nasazeni-cesi-rok-1944/. 
29 Srov. § 9 odst. 4 věta první nařízení č. 154/1942 Sb. 
30 Srov. Tamtéž, věta třetí. 
31 Srov. § 9 odst. 2 nařízení č. 154/1942 Sb. 
32 Srov. Dekrety presidenta republiky č. 100/1945 Sb., č. 101/1945 Sb., č. 102/1945 Sb. a č. 103/1945 Sb. 
33 Srov. HAVELKOVÁ, B. Pracovní právo. In: BOBEK, M., MOLEK, P. a ŠIMÍČEK, V. (eds.). Komunistické 

právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav. Masarykova univerzita: Brno, 

2009, str. 485. ISBN 978-80-210-4844-7. 
34 Srov. Tamtéž, str. 487. 
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vlastnictví.35 S tím byla spojena snaha převést všechny zaměstnance pod státní kontrolu a 

nebylo v zájmu Komunistické strany Československa, aby bylo možné vykonávat svobodnou 

práci či domáckou práci. Konkrétně o domácké práci bylo v tehdejší době napsáno, že se jedná 

o „nástroj kapitalistického vykořisťovatele, který tak šetřil náklady a domácký dělník pracoval 

doma ve zdravotně a hygienicky nevyhovujících podmínkách, se ztíženou možností kontroly 

orgánů inspekce a takový zaměstnanec nepracuje v kolektivech, což znesnadňuje nezbytnou 

výchovu pracujících jak po stránce odborné, tak politické a naopak to zvyšuje nebezpečí 

přeměny domácké práce v drobné řemeslné podnikání“.36  

Přestože z této citace je zjevné, že vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

nebylo v souladu s tehdejším socialistickým smýšlením a byla snaha zrušit domáckou práci, 

z ekonomických důvodu byla domácká práce zachována, i když potlačována, a to 

pravděpodobně z důvodu, že v určitých regionech byla domácká práce jediným možným 

zdrojem příjmů.37  

Jak již bylo řečeno, domácká práce se stále řídila zákonem č. 29/1920 Sb., a to až do 

roku 1965. V tomto roce došlo k celkové rekodifikaci pracovního práva, která byla završena 

přijetím zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce 1965“). I v tomto 

zákoně došlo k zachování domáckých zaměstnanců, které definuje jako zaměstnance, kteří 

nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě 

pro něj vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.38 Pro tyto 

zaměstnance dále platí určitá specifika, konkrétně se na ně nevztahují ustanovení o rozvržení 

stanovené týdenní pracovní doby a o prostojích39, při důležitých osobních překážkách v práci 

jim nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy40 a nenáleží jim příplatek za práci přesčas ani 

příplatek za práci ve svátek, popřípadě ani další složky mzdy stanovené mzdovým předpisem.41 

Tato právní úprava práce vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele platila až do 

přijetí současného zákoníku práce, který tuto právní úpravu až na některé výjimky přejímá, 

v podstatě lze říci, že jedinou podstatnější změnou právní úpravy výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele v současném zákoníku práce oproti zákoníku práce 1965 je 

skutečnost, že v minulé právní úpravě bylo možné práci mimo pracovišti zaměstnavatele 

 
35 Srov. Tamtéž. 
36 Sekundární zdroj: HELISOVÁ, Veronika. Domácí práce. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 

Právnická fakulta. Str. 13. Vychází z primárního zdroje: HROMADA, Jiří. Československé pracovní právo. Praha: 

Orbis, 1957, str. 438. 
37 Srov. Tamtéž. 
38 Srov. § 267 odst. 2 zákoníku práce 1965. 
39 Srov. § 267 odst. 2 písm. a) zákoníku práce 1965. 
40 Srov. § 267 odst. 2 písm. b) zákoníku práce 1965. 
41 Srov. § 267 odst. 2 písm. c) zákoníku práce 1965. 
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vykonávat výhradně doma, přičemž současná právní úprava v ustanovení § 317 zákoníku práce 

umožňuje vykonávat práci na jakémkoliv místě odchylném od pracoviště zaměstnavatele, 

k tomu více v následujících kapitolách. 
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4. Podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele v současném 

zákoníku práce 

Současnou právní úpravu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nalezneme v 

ustanovení § 317 zákoníku práce, které za ni označuje pracovněprávní vztah zaměstnance, který 

nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává 

sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.42 

Na pracovněprávní vztah takového zaměstnance se vztahují obdobná specifika jako 

v minulé právní úpravě, konkrétně se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, 

prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy43, při jiných 

důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li 

prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 

192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance 

stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen 

určit44 a v neposlední řadě mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas 

ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.45 

Z ustanovení § 317 zákoníku práce vyplývá, že aby došlo k aplikaci zvláštní právní 

úpravy obsažené v tomto ustanovení, musí být splněny určité podmínky, jelikož návětí této 

normy stanoví, že se uplatní pouze na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který a) nepracuje 

na pracovišti zaměstnavatele, b) si se zaměstnavatelem dohodl podmínky výkonu takové práce, 

c) sám si rozvrhuje pracovní dobu. Pokud některý z těchto znaků bude chybět, může daný 

pracovněprávní vztah sice vykazovat určité znaky výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele, avšak ustanovení § 317 zákoníku práce se na tento případ nebude vztahovat a 

půjde o běžný výkon závislé práce. Z tohoto vyplývá, že aby bylo možné na daný 

pracovněprávní vztah aplikovat ustanovení § 317 zákoníku práce, je nutné, aby všechny tyto 

podmínky byly splněny kumulativně.  

Jak již bylo řečeno, práci lze dle tohoto ustanovení konat na jakémkoliv místě odlišném 

od pracoviště zaměstnavatele, tedy může jít o domov zaměstnance, či např. kavárnu, 

problematické však mohou být zbylé dvě podmínky, tedy že zaměstnanec musí mít se 

zaměstnavatelem dohodnuty podmínky výkonu takové práce a současně si musí sám rozvrhovat 

pracovní dobu. Skutečnost, že tyto dvě podmínky často působí nejasnosti a zaměstnavatelé mají 

 
42 Srov. § 317 zákoníku práce. 
43 Srov. § 317 písm. a) zákoníku práce. 
44 Srov. § 317 písm. b) zákoníku práce. 
45 Srov. § 317 písm. c) zákoníku práce. 
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problémy ustanovení § 317 zákoníku práce správně aplikovat, potvrzuje i právě probíhající 

pandemie onemocnění Covid-19 a s tím spojená potřeba ve větší míře vykonávat práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele, aby se snížilo riziko nákazy, přičemž využívat v co největší možné 

míře práci na dálku doporučila v době pandemie zaměstnavatelům i vláda České republiky46. 

Potřeba rychlého zavedení práce mimo pracoviště zaměstnavatele však v častých případech 

vedla právě k nesprávné aplikaci ustanovení § 317 zákoníku práce, kdy se ve veřejném prostoru 

objevovaly např. názory, že zaměstnance je možné na distanční práci „plošně převést“47 nebo 

jim práci z domova nařídit na základě závazného interního předpisu48. Z tohoto důvodu 

považuji za nutné blíže rozebrat podmínky, které musí být splněny, aby se mohla samotná 

zvláštní právní úprava v ustanovení § 317 zákoníku práce aplikovat. 

  

4.1. Dohoda o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

Jak již bylo řečeno, vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele lze pouze po 

předchozí dohodě, nelze tedy toto zaměstnavatelem jednostranně nařídit, ale zaměstnanec s tím 

musí vyslovit souhlas, z čehož vyplývá, že nelze ani jednostranně nařídit, aby zaměstnanec 

vykonával práci z domova. 49  Nutnost souhlasu zaměstnance s výkonem práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele kromě samotného znění ustanovení § 2 odst. 2 a § 317 zákoníku práce vyplývá 

i z Rámcové dohody o práci na dálku z roku 2002. Tato dohoda byla uzavřena mezi sociálními 

partnery na úrovni Evropské unie a výslovně stanoví, že „odmítnutí pracovníka zvolit si práci 

na dálku jako takové není důvodem k ukončení pracovního poměru nebo ke změně okolností a 

podmínek zaměstnání tohoto pracovníka“.50 Z tohoto jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci 

nelze výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele nařídit. 

 
46 Srov. Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 279, zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 

126/2020 Sb. 
47 Srov. např. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář. Nouzový stav - jaké jsou dopady a jak se 
ochránit po právní stránce? In: akccs.cz [online]. [cit. 15.6.2020]. Dostupné z: 

https://www.akccs.cz/aktualne/nouzovy-stav-jake-jsou-dopady-jak-se-ochranit/. 
48 Srov. např. REDAKCE. Koronavirus: Práce z domova. Výběr literatury. 2020, č. 2. Dostupné v systému beck-

online. 
49 Srov. SENČÍK, Josef a NECHVÁTAL, Marek. Metodika řízení práce prováděné formou home office. In: 

mpsv.cz [online]. [cit.15.6.2020]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Rizeni_prace_provadene_formou_home_office.pdf/8c4f4d1f-

716e-cd8b-96fa-cf06f63659d1. 
50 Rámcová dohoda o práci na dálku. UNICE The Voice of Business in Europe, UEAPME, CEEP, ETUC. [online] 

16.7.2002 [cit. 29.6.2020]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf. 
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Souhlas zaměstnance s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele může být dán 

již v pracovní smlouvě, nebo lze uzavřít vedle pracovní smlouvy samostatnou dohodu o 

podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.51 

V případě, že se zaměstnanec a zaměstnavatel rozhodnou pro uzavření samostatné 

dohody, je klíčovou otázkou, zda musí mít písemnou podobu. Pokud dohoda upravuje 

podmínky výkonu práce a týká se esenciálních náležitostí pracovní smlouvy, lze mít za to, že 

písemnou podobu v tomto případě mít musí.52 Konkrétně si lze představit např. situaci, kdy 

místo výkonu práce je v pracovní smlouvě určeno územím celé obce, přičemž zaměstnanec a 

zaměstnavatel se dohodnou, že zaměstnanec bude vykonávat práci ze svého bydliště, to se však 

nachází na území jiné obce, proto dohodou v podstatě dochází k rozšíření místa výkonu práce. 

Uvedení místa výkonu práce je však podstatnou náležitostí pracovní smlouvy53, která musí být 

vždy písemná54, proto i tato dohoda by musela mít písemnou podobu, jelikož vyžaduje-li zákon 

pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo 

přísnější formě.55 Pokud by tato forma nebyla dodržena, mělo by to za následek neplatnost 

takového právního jednání.56 

Opačně si však lze představit i situaci, že dohoda o podmínkách výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele se bude týkat pouze technických věcí souvisejících s výkonem dané 

práce (např. způsob komunikování se zaměstnavatelem, způsob odevzdávání hotové práce atd.) 

a pak lze usuzovat, že písemná forma takové dohody není nutná, jelikož se nedotýká 

esenciálních náležitostí pracovní smlouvy a v tom případě se uplatní pravidlo, že každý má 

právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním 

nebo zákonem57. Lze tedy shrnout, že pro posouzení, zda je v konkrétním případě pro dohodu 

nutná písemná forma, je klíčové určit, zda se dohoda týká esenciálních náležitostí pracovní 

smlouvy. Nicméně v obou případech lze více než doporučit, aby byla tato dohoda uzavřena 

písemně, a to z důvodu její závažnosti, kterou pro pracovní poměr má a dále z důvodu 

předcházení případným sporům a nejasnostem.58 V návaznosti na právě probíhající pandemii 

onemocnění Covid-19 se může tento požadavek písemné formy dohody zdát značně přísný, 

 
51 Srov. ŠMÍD, Zdeněk. Dohoda o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti (vzor). Praktická 

personalistika. 2019, č. 5-6, str. 43–47. ISSN 2336-5072. 
52 Srov. Tamtéž. 
53 Srov. § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 
54 Srov. § 34 odst. 2 zákoníku práce. 
55 Srov. § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
56 Srov. § 582 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
57 Srov. § 559 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
58 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
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avšak je nutné si uvědomit, že žádné mimořádné opatření vlády České republiky přijaté v rámci 

boje s pandemií se nikterak nedotýká ustanovení § 317 zákoníku práce59, tedy stále platí výše 

uvedená pravidla. 

V každém případě lze však doporučit, aby podmínky výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele byly upraveny mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem komplexně, a to buď 

tedy v rámci pracovní smlouvy, nebo v samostatné dohodě, a to z důvodu, že úprava výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele v ustanovení § 317 zákoníku práce je značně skoupá a 

některým problémům se vůbec nevěnuje. Proto aby nedocházelo k případným sporům, měla by 

vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele být upravena tak, aby byly řešeny veškeré eventuality, ke kterým 

může při výkonu práce docházet. Konkrétně by tato dohoda měla upravovat např. jakým 

způsobem bude zaměstnanec se zaměstnavatelem komunikovat během výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele, jakým způsobem bude odevzdávat výstupy své práce, jakým 

způsobem bude zaměstnanec evidovat svoji odpracovanou dobu a jakým způsobem ji bude 

předkládat zaměstnavateli.60 

 

4.2. Samostatné rozvrhování pracovní doby 

Poslední podmínkou, která musí být splněna, aby se uplatnilo ustanovení § 317 

zákoníku práce je, že zaměstnanec si musí sám rozvrhovat pracovní dobu. V případě, že 

zaměstnanec sice bude vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele, např. ze svého 

bydliště, ale zaměstnavatel mu bude stanovovat pracovní dobu, zvláštní pravidla obsažená 

v ustanovení § 317 zákoníku práce se neuplatní a půjde o běžný výkon závislé práce, přičemž 

není rozhodné, zda je směna nařizována jednostranně ze strany zaměstnavatele, či se na směně 

zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, v obou případech nebude splněna podmínka, že 

zaměstnanec si pracovní dobu rozvrhuje sám.61 Předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem však mohou být určitá omezení, kdy je zaměstnanec oprávněn si pracovní dobu 

rozvrhovat, např. omezení spočívající v zákazu, aby si zaměstnanec rozvrhoval pracovní dobu 

v noci, aby se zaměstnavatel vyhnul placení zákonných příplatků za práci v tuto dobu.62 Blíže 

k tomuto v následující kapitole. 

 
59 Stav ke dni uzavření této práce. 
60 Srov. ŠMÍD, Zdeněk. Dohoda o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti (vzor). Praktická 

personalistika. 2019, č. 5-6, str. 43–47. ISSN 2336-5072. 
61 Srov. ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, Miroslav, 

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1254. 

ISBN 978-80-7400-759-0. 
62 Srov. Tamtéž. 
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4.3. Několik úvah ohledně podmínek výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

V této kapitole jsem se snažil poukázat na skutečnost, že kromě samotné odlišné úpravy, 

která se na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele vztahuje, jsou 

taktéž velmi důležité podmínky, za kterých může tato práce být vůbec vykonávána, přičemž dle 

mého názoru jsou tyto podmínky často přehlíženy, kdy i právě probíhající pandemie 

onemocnění Covid-19 ukazuje, že zaměstnanci často vykonávají práci z domova bez toho, aby 

tomu dali jakýkoliv právní rámec a právě podmínky v ustanovení § 317 zákoníku práce nejsou 

brány v potaz.  

Dle mého názoru tomu tak může být z důvodu, že podmínky v ustanovení § 317 

zákoníku práce mohou působit nejasně a často se tyto podmínky interpretují chybně, což jsem 

demonstroval na příkladu, kdy se často ve veřejném prostoru objevuje názor, že práci z domova 

lze nařídit. Současně tyto podmínky nemusí odpovídat potřebě zaměstnanců i zaměstnavatelů, 

kdy vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele je značně flexibilní forma výkonu 

práce63, avšak sjednat si takovou formu práce je značně obtížné a samotný zákoník práce 

neposkytuje žádná vodítka, jak by dohoda o výkonu takové práce měla vypadat. Dle mého 

názoru by zákoník práce měl zcela jasně určit, jak by tato dohoda měla vypadat, tedy zda musí 

být uzavřena separátní dohoda o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a 

pokud ano, tak zda musí být taková dohoda písemná, nebo opačně by měl zákoník práce určit, 

že dohoda musí být již součástí pracovní smlouvy. Neměl by však zákoník práce připouštět 

v tomto ohledu různé výklady. 

Naopak je dle mého názoru nutné ocenit, že aby se ustanovení § 317 zákoníku práce 

vůbec aplikovalo, je nutné splnit podmínku, že zaměstnanec si musí pracovní dobu rozvrhovat 

sám. Na první pohled není zřejmé, v čem je tato právní úprava pozitivní, avšak způsobuje, že 

zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele lze rozdělit na zaměstnance, 

kteří takovou práci vykonávají neustále a zaměstnance, kteří takovou práci vykonávají pouze 

částečně a zbytek pracovní doby vykonávají na pracovišti zaměstnavatele64. V praxi to 

znamená, že pokud zaměstnanec část pracovního týdne vykonává práci např. doma s tím, že se 

na tom dohodl se zaměstnavatelem a sám si rozvrhuje pracovní dobu, pracuje v režimu 

ustanovení § 317 zákoníku práce, a pokud zbylou část týdne pracuje na pracovišti 

 
63 Srov. HŮRKA, Petr. Flexibilní formy zaměstnání. In: PICHRT, Jan a MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 78-79. ISBN 978-80-

7478-975-5. 
64 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
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zaměstnavatele, kde mu běžně rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel, automaticky dojde ke 

skončení aplikace ustanovení § 317 zákoníku práce a zvláštní úprava se na něho v tomto případě 

nevztahuje a jedná se o běžný výkon závislé práce.  

Uvedené je nutné pozitivně hodnotit z toho důvodu, že na výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele se zaměstnanec se zaměstnavatelem může dohodnout již při nástupu 

do zaměstnání v pracovní smlouvě nebo můžou uzavřít o tomto samostatnou dohodu, a 

následně je možné již bez jakéhokoliv dalšího formálního úkonů volně přecházet z běžného 

výkonu závislé práce na pracovišti zaměstnavatele na práci v režimu ustanovení § 317 zákoníku 

práce, což je dle mého názoru značně flexibilní, jelikož zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou 

podle potřeb dohodnout, kdy je nutné, aby zaměstnanec byl přítomen na pracovišti 

zaměstnavatele a kdy postačí, pokud si svoji práci bude vykonávat z jiného místa a sám si 

rozvrhne pracovní dobu. 
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5. Odlišné pracovní podmínky pro zaměstnance vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele 

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, uplatní se na zaměstnance 

vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele ustanovení § 317 zákoníku práce a v něm 

obsažená zvláštní právní úprava některých institutů, konkrétně se na takového zaměstnance: 

- nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené 

nepříznivými povětrnostními vlivy, 

- při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo 

platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o 

náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo 

platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby 

do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,  

- mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní 

volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.65 

 

5.1. Pracovní doba, prostoje a přerušení práce způsobené povětrnostními vlivy 

Jak již bylo řečeno, aby se vůbec uplatnilo ustanovení § 317 zákoníku práce, 

zaměstnanec si musí sám rozvrhovat pracovní dobu a v takovém případě se právní úprava 

rozvržení pracovní doby na takového zaměstnance nevztahuje. Není tedy možné ze strany 

zaměstnavatele např. určit, že zaměstnanec je povinen vykonávat práci každý den od 9:00 do 

17:00. Pokud by k tomuto došlo, jednalo by se o výkon běžné závislé práce a speciální úprava 

v ustanovení § 317 zákoníku práce by se neuplatnila. Pro zaměstnance vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele však platí limity maximální délky pracovní doby (stanovená týdenní 

pracovní doba).66 Běžná stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin67, a pokud se na 

zaměstnance nevztahuje jiná stanovená týdenní pracovní doba, je povinen tuto respektovat. 

Současně se toto omezení vztahuje i na zaměstnavatele v tom ohledu, že nesmí zaměstnanci 

přidělovat více práce, než kolik je zaměstnanec schopen odpracovat právě za tuto stanovenou 

týdenní pracovní dobu.68 V praxi je samozřejmě problematické odhadnout, kolik práce je 

 
65 Srov. § 317 zákoníku práce. 
66 Srov. ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, Miroslav, 

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1254. 

ISBN 978-80-7400-759-0. 
67 Srov. § 79 odst. 1 zákoníku práce. 
68 Srov. ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, Miroslav, 

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1254. 

ISBN 978-80-7400-759-0. 
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schopen zaměstnanec za určitou dobu vykonat, když pracuje mimo konstantní dohled 

zaměstnavatele, a ten tak nemůže v reálném čase kontrolovat, kolik práce zaměstnanec během 

své pracovní doby vykoná. Z tohoto důvodu by měl zaměstnavatel vycházet z toho, kolik práce 

je schopen za stanovenou týdenní pracovní dobu odpracovat průměrný zaměstnanec. Jinými 

slovy, pokud na stejné pozici pracuje více zaměstnanců, zaměstnavatel by se neměl řídit tím, 

kolik práce vyhotoví nejproduktivnější zaměstnanec, nebo naopak nejméně produktivní 

zaměstnanec, ale množství vyhotovené práce na jednoho zaměstnance by měl zprůměrovat, a 

takové množství práce zaměstnanci, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, 

přidělovat.69 

Dále je stanoveno, že na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele se nevztahuje právní úprava prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Prostojem se rozumí překážka na straně zaměstnavatele, která způsobuje, 

že zaměstnanec nemůže vykonávat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na 

strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními 

podklady nebo jinými provozními příčinami.70 V tomto případě běžnému zaměstnanci náleží 

náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, pokud nebyl převeden 

na jinou práci.71 Dále běžnému zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 

60% průměrného výdělku, pokud nemůže vykonávat práci z důvodů způsobených 

nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, pokud nebyl převeden na jinou 

práci.72 

Tato právní úprava prostojů a přerušení práce způsobené povětrnostními vlivy se tedy 

na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele nevztahuje a náhrada 

mzdy jim v těchto případech nenáleží. Důvod, proč zákonodárce zvolil právě takovou právní 

úpravu je zřejmě ten, že pokud zaměstnanec nekoná práci na pracovišti zaměstnavatele, tyto 

překážky v práci se ho nedotknou, jestliže vyvstanou na pracovišti zaměstnavatele, a pokud 

výjimečně dojde k těmto překážkám na jiném místě, kde skutečně zaměstnanec práci vykonává, 

je na něm, aby si rozvrhl svoji pracovní dobu mimo dobu těchto překážek.73 

 

 
69 Srov. Tamtéž. 
70 Srov. § 207 písm. a) zákoníku práce. 
71 Srov. Tamtéž. 
72 Srov. § 207 písm. b) zákoníku práce. 
73 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
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5.1.1. Onemocnění Covid-19 a překážky v práci 

Minulá podkapitola byla věnována prostojům a přerušení práce způsobené 

povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Z důvodu právě probíhající pandemie onemocnění 

Covid-19 mám za to, že je velmi důležité klasifikovat, jakou překážkou v práci je z pohledu 

pracovního práva onemocnění Covid-19, jelikož tato skutečnost má přímé důsledky na mzdové 

nároky zaměstnanců. Pokud by se jednalo o prostoj, zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo 

platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku74, pokud o živelní událost, zaměstnanci náleží 

náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku75 a nebude-li se jednat 

ani o jednu z těchto překážek, půjde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které 

náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.76 

Posouzení, o jakou z těchto překážek jde, je klíčové i pro výkon práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele, jelikož jak již bylo řečeno, úprava prostojů a přerušení práce z důvodů 

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí se na zaměstnance 

vykonávajícího práci mimo pracoviště zaměstnavatele nevztahuje, ale úprava jiných překážek 

v práci na straně zaměstnavatele v ustanovení § 208 zákoníku práce již ano. Pokud by se tedy 

jednalo o prostoj či živelní událost, zaměstnanci vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele by jakákoliv náhrada mzdy nebo platu nenáležela, ale pokud by šlo o jinou 

překážku v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 zákoníku práce, měl by tento 

zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 

Na daný problém existují různé názory. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tvrdí, 

že jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy 

nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.77 

Oponentní názor prezentují někteří představitelé Katedry pracovního práva a práva 

sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dle kterých by se mohlo 

jednat o živelní událost78, kdy podle nich má pandemie onemocnění Covid-19 „všechny znaky 

 
74 Srov. § 207 písm. a) zákoníku práce. 
75 Srov. § 207 písm. b) zákoníku práce. Záměrně vynechávám v tomto posouzení úvahu o tom, zda se jedná o 

překážku způsobenou nepříznivými povětrnostními vlivy, jelikož je zcela zřejmá, že o tuto překážku jít nemůže. 
76 Srov. § 208 zákoníku práce. 
77 Srov. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Zaměstnanec nevykonává práci, protože došlo k 

uzavření pracoviště. In: mpsv.cz [online]. [cit. 6.9.2020]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zam%C4%9Bstnanec+nevykon%C3%A1v%C3%A1+pr%C3

%A1ci+proto%C5%BEe+do%C5%A1lo+k+uzav%C5%99en%C3%AD+pracovi%C5%A1t%C4%9B+nebo+om

ezen%C3%AD+jeho+provozu.pdf/?fbclid=IwAR1jjS8IwfaO8uNXRmWPHzsLMaKcLt2SroWXVaNIfML3Tee

Rd1cQnN0Apag. 
78 Srov. PICHRT, Jan, BĚLINA, Miroslav, MORÁVEK, Jakub a TOMŠEJ, Jakub. K některým specifickým 

otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu 

pracovního práva? In: spolpracsoc.cz [online]. [cit. 6.9.2020]. Dostupné z: 
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celosvětové „nezadržitelné virové záplavy“ - je to projev přírody a má do značné míry zničující 

účinky; to, že je pro nás novou zkušeností by nám nemělo bránit zařadit tuto pandemii mezi 

„živelní události“ ve smyslu zákoníku práce, tedy mezi jevy, kam svojí podstatou, škodlivými 

důsledky, ale i právními nástroji, které je třeba k jejímu překonání použít, patří“.79 

V současné době nelze jednoznačně rozhodnout, který z názorů je správný, dokud o 

dané věci nerozhodne soud, o čemž by mohl rozhodovat, pokud by např. mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem vznikl spor o doplatek rozdílu mezi 60 % náhrady mzdy nebo platu při živelní 

události a 100 % při jiné překážce v práci na straně zaměstnavatele. 

Dle mého názoru se však lze přiklonit k názoru, že pandemie onemocnění Covid-19 je 

živelní události, i když lze pochopit názor Ministerstva práce a sociálních věcí, jelikož se snaží 

o zachování co možná největších mzdových nároků zaměstnanců. Není však pochyb o tom, že 

pandemie je přírodní katastrofou, na jejíž vznik a průběh nemá člověk přímý vliv, může se 

pouze snažit mírnit její dopady, což se mimo jiné protiepidemickými opatřeními vláda snaží 

činit. Situace je obdobná, jako když při požáru lesa se jej snažíme uhasit, taktéž pouze mírníme 

dopady požáru, ale na jeho samotný vznik nemáme vliv. Určitě se najdou názory, které budou 

tvrdit, že probíhající pandemie není živelní událostí, jelikož si ji lidstvo způsobilo samo svým 

nezodpovědným životním stylem. Stejný názor však můžeme tvrdit i při již zmíněném příkladu 

s požárem, kdy lze namítat, že z důvodu nadměrného zemědělství a nezadržování vody v půdě, 

což je přímý důsledek činnosti člověka, vznikne daný požár, přesto nikdo nepochybuje o 

skutečnosti, že požár je živelní události a z tohoto důvodu si myslím, že stejně je tomu i 

s pandemií.  

 

5.2. Jiné důležité osobní překážky v práci 

Zaměstnanci, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele v režimu 

ustanovení § 317 zákoníku práce dále nepřísluší náhrada mzdy nebo platu v případě jiných 

důležitých osobních překážkách v práci, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak. V souladu 

s ustanovením § 199 odst. 2 zákoníku práce se tímto prováděcím předpisem rozumí nařízení 

vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). To stanoví, že jednotlivé jiné 

důležité osobní překážky v práci jsou vyšetření nebo ošetření, pracovnělékařská prohlídka, 

vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo 

 
https://www.spolpracsoc.cz/files/2020/03/P%C5%99ek%C3%A1%C5%BEky-v-pr%C3%A1ci-v-dob%C4%9B-

koronaviru.pdf. 
79 Tamtéž. 
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zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, 

narození dítěte, úmrtí, doprovod, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování, vyhledání nového 

zaměstnání. 

Nařízení výslovně stanoví, že náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci vykonávající 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele pouze v případě svatby, úmrtí nebo přestěhování.80 Při 

ostatních jiných důležitých osobních překážkách v práci tedy náhrada mzdy nebo platu 

zaměstnanci, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, nenáleží. 

Otázkou však zůstává, v jaké délce se tyto tři jiné důležité osobní překážky zahrnou do 

pracovní doby a v jakém rozsahu tedy bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy nebo 

platu, jelikož toto zákon výslovně neřeší. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 317 písm. b) věta 

za středníkem zákoníku práce se však dále přímo věnuje náhradě mzdy nebo platu v případě 

dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnance s tím, že pro tento případ platí pro 

tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro 

tento účel povinen určit, lze analogicky dovodit, že stejná úprava se užije i v případě náhrady 

mzdy nebo platu v případech výše uvedených jiných důležitých osobních překážek v práci. 

Z důvodu předejití případných sporů lze však doporučit, aby toto bylo výslovně upraveno 

v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.81 

 

5.3. Zvláštní úprava odměňování 

Konečně ustanovení § 317 písm. c) stanoví, že zaměstnanci vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani 

náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.  

Toto ustanovení však neřeší osud příplatku za přesčas, přičemž ustanovení § 114 odst. 

1 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci přísluší příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného 

výdělku za práci přesčas. S tímto se ustanovení § 317 písm. c) zákoníku práce vůbec 

nevypořádává. Nelze ani usoudit, že se jedná o legislativní chybu, jelikož toto ustanovení 

výslovně stanoví, že zaměstnanec nemá nárok na příplatek za práci ve svátek, proto nelze 

usuzovat, že zákonodárce by „zapomněl“ toto upravit při práci přesčas, ale upravil by toto při 

práci ve svátek.  

 
80 Srov. Bod č. 5, 7 a 10 nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů. 
81 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
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Povinnosti hradit tento příplatek se zaměstnavatel nemůže žádným způsobem zprostit, 

pokud na něj vznikne zaměstnanci nárok, jelikož ustanovení § 346c zákoníku práce stanoví, že 

„zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z 

dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů 

příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce“. Toto ustanovení v praxi znamená, 

že zaměstnanec není ani oprávněn jednostranně zaměstnavateli odpustit hrazení tohoto 

příplatku. Jediný způsob, jak by se zaměstnavatel mohl zprostit povinnosti hradit tento příplatek 

je, pokud by tak stanovil zákon82, a vzhledem k tomu, že ustanovení § 317 písm. c) o tomto 

mlčí, je nutné bezvýjimečně konstatovat, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci, který 

vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, hradit příplatek za práci přesčas, pokud již 

zaměstnanec práci přesčas vykonal a vznikne mu tak na výplatu tohoto příplatku nárok. Jediný 

způsob, jak se tomuto vyhnout, je v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele si sjednat, že zaměstnanec si nebude rozvrhovat práci tak, aby pracoval přesčas, 

a tedy mu nevznikne na výplatu tohoto příplatku vůbec nárok, jelikož žádnou práci přesčas 

nevykoná.  

Stejná právní úprava platí i pro ostatní zákonné příplatky, jako příplatek za práci v noci83 

nebo příplatek za práci v sobotu a v neděli84, které stejně jako příplatek za práci přesčas musí 

zaměstnavatel vyplácet, pokud na ně vznikne zaměstnanci nárok. Lze však sjednat, aby si 

zaměstnanec i v tuto dobu práci nerozvrhoval. 

 

5.4. Několik úvah k odlišným pracovním podmínkám pro zaměstnance vykonávající 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

V této kapitole jsem se snažil vylíčit jednotlivé zvláštní podmínky, které zaměstnanci 

vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele v režimu § 317 zákoníku práce podle 

současné právní úpravy mají. Dle mého názoru některé jsou zcela logické a nezpůsobují 

jakékoliv problémy, avšak některé považuji za zcela nedostatečně upravené a v některých 

ohledech je považuji až za diskriminační. 

Konkrétně za první problém považuji úpravu jiných důležitých osobních překážek 

v práci v ustanovení § 317 písm. b) zákoníku práce, kdy z tohoto ustanovení není na první 

pohled zřejmé, co je jím myšleno, jelikož je zde v podstatě několikanásobný odkaz. Aby adresát 

 
82 Srov. ŠTEFKO, Martin. § 317 [Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele]. In: BĚLINA, Miroslav, 

DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1254. 

ISBN 978-80-7400-759-0. 
83 Srov. § 116 zákoníku práce. 
84 Srov. § 117 odst. 1 zákoníku práce. 



24 

 

této právní normy byl schopen ji pochopit, musí se nejprve podívat do ustanovení § 199 

zákoníku práce, kde se dále dočte, že výčet jiných důležitých osobních překážek v práci je 

obsažen v nařízení vlády a v tomto nařízení dále adresát musí složitě hledat, které 3 z celkových 

11 jiných důležitých osobních překážek v práci se vztahují na zaměstnance vykonávající práci 

mimo pracoviště zaměstnavatele. Mám za to, že uvedené může činit výkladové potíže, jelikož 

zaměstnanec vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele se pouze velmi složitě dobere 

toho, co je vlastně jeho právem. 

Nadto je nutné zmínit, že tyto 3 z celkově 11 jiných důležitých osobních překážek 

v práci jsou dle mého názoru vybrány zcela nesystematicky a není vůbec zřejmé, proč 

zákonodárce zvolil právě tuto úpravu. I důvodová zpráva k zákoníku práce v tomto ohledu 

mlčí.85 Nelze ani jednoznačně dovodit smysl této úpravy, kdy např. smysl úpravy prostojů a 

přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy v ustanovení § 317 písm. a) 

zákoníku práce je zřejmý: zákonodárce měl za to, že pokud nepracuje zaměstnanec na pracovišti 

zaměstnavatele, prostoje ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy se 

nikterak nedotknou jeho možnosti vykonávat práci, pokud tyto překážky vyvstanou na 

pracovišti zaměstnavatele.  

V případě jiných důležitých osobních překážek v práci však takto logickým výkladem 

smysl této právní úpravy dovodit nemůžeme. V rámci jiných důležitých osobních překážek 

v práci se na něho vztahuje pouze svatba, pohřeb a přestěhování, ale nevztahuje se na něho 

např. doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při 

náhlém onemocnění nebo úrazu, přičemž běžnému zaměstnanci za tuto jinou důležitou osobní 

překážku v práci přísluší za určitých okolností vedle pracovního volna i náhrada mzdy nebo 

platu. Dle mého názoru potřeba doprovodit rodinného příslušníka k lékaři po úrazu může být 

zcela náhlá a zaměstnanec vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele si již nestačí 

rozvrhnout svoji pracovní dobu tak, aby mu doprovod rodinného příslušníka k lékaři 

nezasahoval do pracovní doby a z toho důvodu by mu náhrada mzdy měla náležet stejně jako 

běžnému zaměstnanci. Naopak v případě svatby mu náhrada mzdy náleží, ačkoliv svatební den 

je plánován obyčejně několik měsíců dopředu a zaměstnanec má možnost rozvrhnout si 

pracovní dobu tak, aby mu svatba do pracovní doby nezasahovala, proto je zde nutnost nahradit 

takovému zaměstnanci mzdu nebo plat daleko nižší než u výše zmíněného doprovodu 

rodinného příslušníka k lékaři, ale právě v případě svatby na náhradu mzdy nárok má a pří 

doprovodu rodinného příslušníka k lékaři nikoliv. 

 
85 Srov. Vláda České republiky. Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoník práce, č. 262/2006 Dz. 

Dostupné v systému beck-online. 



25 

 

Z těchto důvodu je dle mého názoru právní úprava důležitých osobních překážek v práci 

pro zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele nedostatečná a v rámci 

zákazu diskriminace by zákonodárce měl toto upravit tak, aby měl takový zaměstnanec stejné 

podmínky jako běžný zaměstnanec, vyjma těch jiných důležitých osobních překážek v práci, 

které skutečně souvisí s pracovištěm zaměstnavatele, jako např. přerušení dopravního provozu 

nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, kde lze legitimně očekávat, že zaměstnanec 

vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele bude mít rozdílnou právní úpravu, protože 

se na pracoviště zaměstnavatele nedopravuje a tato jiná důležitá osobní překážka v práci se ho 

nedotkne. 

Jako poslední problematická věc se jeví zvláštní úprava odměňování v ustanovení § 317 

písm. c). Jak bylo již řečeno výše, toto ustanovení opomíjí příplatky za práci přesčas, v sobotu 

a neděli a v noci. Dle mého názoru je tato úprava značně nejasná, kdy na jednu stranu je 

vyloučen jako jediný příplatek za práci ve svátek, ale ostatní příplatky zůstávají. Stejně tak lze 

toto znovu vnímat diskriminačně vůči zaměstnanci, který vykonává práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele, jelikož podle ustanovení § 114 odst. 1 zákoníku práce běžnému zaměstnanci 

náleží za práci přesčas výše zmíněný příplatek, ale zároveň se může se zaměstnavatelem 

dohodnout, že namísto příplatku zaměstnavatel zaměstnanci poskytne náhradní volno. Tato 

volba je u zaměstnanců vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele zcela vyloučena, 

jelikož poskytovat náhradní volno vylučuje ustanovení § 317 písm. c) zákoníku práce, ale 

zároveň zůstává povinnost poskytovat příplatek, tedy možnost jakékoliv volby odpadá. Dle 

mého názoru je tato právní úprava zcela nedostatečná a celé ustanovení § 317 písm. c) zákoníku 

práce by mělo být rozšířeno v tom smyslu, že budou komplexně vyřešeny všechny nároky na 

odměnu, které mohou zaměstnanci vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

vzniknout v souvislosti s výkonem práce s tím, že se nechá na vůli zaměstnavatele a 

zaměstnance sjednat si případně jinou úpravu v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele.  

Pokud se však nedohodnou na odlišné úpravě, uplatnila by se právní úprava zákonná, 

která by komplexně řešila všechny nároky zaměstnance a nedocházelo by k případným sporům 

nebo nejasnostem. Tato úprava by dle mého názoru byla i v souladu s konceptem flexikurity 

pracovního práva, jelikož flexibilita by byla zajištěna tím, že zaměstnanec a zaměstnavatel by 

si mohli sjednat vlastní úpravu příplatků, náhradního volna a náhrady mzdy v dohodě o 

podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, avšak pokud by se nedohodli, 

sekurita by byla zajištěna tím, že by se uplatnila komplexní zákonná úprava. 
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Naopak pokud by zákonodárce usoudil, že v případě práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele má být zajištěna větší flexibilita a zajistit sekuritu zaměstnance v takové míře 

není nutné, pak je možnost celkově ustanovení § 114 až § 118 zákoníku práce vyloučit a 

stanovit, že zaměstnanci vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele náhradní volno, 

příplatky, a náhrada mzdy podle těchto ustanovení náleží pouze, pokud se na tom zaměstnavatel 

a zaměstnanec dohodnou v dohodě o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. V tomto 

případě by zaměstnanec nárok na jakýkoliv příplatek, náhradu mzdy nebo náhradní volno 

naopak měl pouze v případě, že by si tak sjednal v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele. V obou případech by však došlo k zajištění stavu, který je 

bezrozporný a výklad těchto ustanovení by byl jasný.  
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6. Praktické problémy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

Návětí ustanovení § 317 zákoníku práce výslovně stanoví, že na pracovněprávní vztahy 

zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele se v plném rozsahu vztahuje 

zákoník práce, vyjma zvláštní právní úpravy, která byla předmětem výkladu v předchozích 

kapitolách této práce. Ostatní instituty pracovního práva se však uplatní na zaměstnance 

vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele beze změny stejně jako na běžné 

zaměstnance konající práci na pracovišti zaměstnavatele, což v praxi může způsobovat značné 

problémy. V této kapitole se tedy budu snažit rozebrat nejproblematičtější instituty pracovního 

práva, které na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele dopadají. 

 

6.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) se jeví jako 

nejproblematičtější institut pracovní práva ve vztahu k zaměstnancům vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele, jelikož tím, že zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele, nemá zaměstnavatel stálou kontrolu nad pracovištěm, kde zaměstnanec práci 

skutečně vykonává a nemůže tedy konstantně zajišťovat BOZP, avšak na zaměstnavatele se 

plným způsobem vztahují ustanovení § 101 a následující zákoníku práce, a tedy i v případě 

práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele má zaměstnavatel povinnost BOZP vhodným 

způsobem zajistit.86  

Na první pohled se může zdát, že riziko pracovního úrazu či nemoci je při práci 

vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele nižší, než je tomu při práci na pracovišti 

zaměstnavatele, jelikož typicky při této práci půjde o administrativní práce vykonávané pomocí 

výpočetní techniky, je však nutné si uvědomit, že ustanovení § 317 zákoníku práce se vztahuje 

na jakýkoliv typ práce, tedy může jít i o mechanické práce, řemeslné práce, truhlářské práce a 

další práce, při kterých je riziko pracovního úrazu stejně velké, jako kdyby zaměstnanec 

vykonával tyto práce na pracovišti zaměstnavatele.87 

Obecně je tedy vždy nutné vyhodnotit, jak velké riziko při konkrétní práci vykonávané 

mimo pracoviště zaměstnavatele hrozí, kdy administrativní práce činěné s pomocí výpočetní 

techniky lze hodnotit jako práce s nízkým rizikem a naopak mechanické a řemeslné práce lze 

 
86 Srov. VRAJÍK, Michal. Na co pamatovat při zavádění práce z domova. Praktická personalistika. 2015, č. 11-

12, str. 10-16. ISSN 2336-5072. 
87 Srov. SENČÍK, Josef a NECHVÁTAL, Marek. Metodika řízení práce prováděné formou home office. In: 

mpsv.cz [online]. [cit.15.6.2020]. Dostupné z: 

 https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Rizeni_prace_provadene_formou_home_office.pdf/8c4f4d1f-

716e-cd8b-96fa-cf06f63659d1. 
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hodnotit jako práce s vysokým rizikem a je tedy na zaměstnavateli, aby tato rizika zhodnotil a 

v případě těch nejnebezpečnějších prací možnost tyto práce vykonávat mimo pracoviště 

zaměstnavatele vůbec nepřipustil, protože stále je povinen zajišťovat BOZP a při těchto pracích 

se vystavuje velkému riziku.88 

Dále musí zaměstnavatel zhodnotit, jaká další rizika jsou spojena s daným pracovištěm, 

kde bude zaměstnanec práci vykonávat, jelikož pokud se bude jednat o jeho domov, musí 

zaměstnavatel dále vzít v úvahu to, že do tohoto pracoviště může mít přístup laická veřejnost, 

mladiství, děti atd. V neposlední řadě musí vyhodnotit, zda technická způsobilost daného 

pracoviště je dostatečná, tedy jaký je zde stav instalací, zejména přívody energií, napojení na 

internet, protipožární opatření a podle povahy pracovní činnosti i další otázky.89 

V tomto ohledu se doporučuje, aby zaměstnavatel před zahájením práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele dané pracoviště prohlédl a výše zmíněná rizika zhodnotil, jelikož se 

jedná o jediný způsob, jak může skutečně svým povinnostem v oblasti BOZP dostát.90 

V tomto ohledu však může nastoupit další problém, pokud zaměstnanec vykonávající 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele koná práci ze svého domova, jelikož v tomto případě se 

uplatní ústavní pravidlo nedotknutelnosti obydlí91 a zaměstnavatel je oprávněn do obydlí 

zaměstnance vstoupit pouze, pokud k tomu dá zaměstnanec souhlas a bez jeho souhlasu je 

možné do nedotknutelnosti obydlí zasáhnout pouze pokud to dovoluje zákon92. Zákoník práce 

či jiný zákon ze sféry pracovního práva však toto oprávnění zaměstnavateli nedává a do obydlí 

zaměstnance lze tedy vstoupit výlučně s jeho souhlasem.93 

Jako nejvýhodnější se jeví, pokud tento souhlas je dán ze strany zaměstnance již 

v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele s tím, že zaměstnavatel 

je ještě před zahájením práce oprávněn vstoupit do obydlí zaměstnance a provést inspekci 

těchto prostor, které budou jeho následným pracovištěm.94 I v tomto případě je však problém, 

že jednou daný souhlas může zaměstnanec kdykoliv odvolat a pokud bude zaměstnavatel 

 
88 Srov. Tamtéž. 
89 Srov. Tamtéž. 
90 Srov. TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: PICHRT, Jan a 
MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 150. ISBN 978-80-7478-975-5. 
91 Srov. Čl. 12 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 
92 Srov. Čl. 12 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 
93 Srov. TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: PICHRT, Jan a 

MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 150. ISBN 978-80-7478-975-5. 
94 Srov. Tamtéž, str. 151. 
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v rámci zajištění BOZP chtít provést opakovanou inspekci pracoviště, zaměstnanec toto již 

nemusí umožnit. Pro tento případ má zaměstnavatel jedinou možnost, a to do dohody o 

podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vložit ustanovení, podle kterého je 

zaměstnavatel oprávněn od dohody odstoupit, pokud zaměstnanec odepře souhlas se vstupem 

zaměstnavatele do jeho obydlí s cílem provést inspekci k zajištění BOZP.95 Následně pokud 

dojde k ukončení dohody, zaměstnanec začne vykonávat práci znovu na pracovišti 

zaměstnavatele, kde již zaměstnavatel zajišťuje BOZP běžným způsobem. 

 

6.1.1. Několik úvah o možné budoucí úpravě BOZP při práci vykonávané mimo 

pracoviště zaměstnavatele 

Je zjevné, že současná právní úprava BOZP pro zaměstnance vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele je nevyhovující, respektive situace, že se obecná právní úprava 

BOZP vztahuje bez jakýchkoliv změn také na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Potíže to způsobuje v tom ohledu, že není vůbec řešeno, jakou práci 

zaměstnanec vykonává a na všechny se vztahuje stejná právní úprava, přičemž jak již bylo 

řečeno, rizika při administrativní práci jsou samozřejmě nižší než při mechanické či řemeslné 

práci.  

Z tohoto důvodu se objevují názory, že by bylo vhodné zavést takovou právní úpravu, 

která by stanovovala, že v případě zaměstnanců vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele by zaměstnavatel některé povinnosti v oblasti BOZP nemusel plnit, především 

ty, kterým je schopen dostát jen stěží z důvodu, že nemá konstantní přístup na pracoviště 

zaměstnavatele.96 S tímto názorem však nelze takto generálně bez dalšího souhlasit. Pokud by 

toto bylo upraveno např. způsobem, že v ustanovení § 317 zákoníku práce by za písm. c) bylo 

vloženo další písm. d), které by se věnovalo právě oblasti BOZP s tím, že stejně jako předchozí 

písmena by jednoduše toto ustanovení stanovilo, že určitá právní úprava v rámci zákoníku práce 

se na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele nevztahuje, dle mého 

názoru by tato úprava byla značně nešťastná. Jak již bylo řečeno, ustanovení § 317 neřeší druh 

vykonávané práce a vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří pracují mimo pracoviště 

zaměstnavatele, dohodli se na tom se zaměstnavatelem a rozvrhují si samostatně pracovní dobu. 

To znamená, že není činěno rozdílu mezi administrativním pracovníkem či řemeslným 

pracovníkem, ale každému z nich hrozí různě velké riziko v oblasti BOZP. Žádaný stav tedy je, 

 
95 Srov. Tamtéž. 
96 Srov. SOVÍKOVÁ, Andrea. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Praha, 2019. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Str. 30. 
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aby se některé povinnosti v oblasti BOZP nevztahovaly pouze na zaměstnance pracující 

s pomocí výpočetní techniky, jelikož u nich jsou rizika nejnižší. Toho však za současné situace 

nelze dosáhnout, když zákoník práce vůbec jednotlivé formy výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele nezná. Pokud by se tedy výluka určitých povinností v oblasti BOZP vztahovala 

na všechny zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, vedlo by to 

k situaci, kdy i zaměstnanci vykonávající manuální práce by přišli o ochranu v rámci úpravy 

BOZP, což však nelze obhájit, protože zaměstnanec vykonávající manuální práce má obdobné 

pracovní podmínky ať pracuje na pracovišti zaměstnavatele či na jiném místě a hrozí mu tedy 

stejná rizika a není důvod, aby na jednoho se právní úprava BOZP vztahovala v plné výši a na 

druhého nikoliv.  

Jinými slovy, pokud by platila takováto úprava, vznikl by segment zaměstnanců, na 

které by se určitá úprava BOZP nevztahovala, a to bez jakéhokoliv logického důvodu. Dále lze 

předpokládat, že někteří zaměstnavatelé by tohoto naopak začali zneužívat, jelikož raději by se 

dohodli se zaměstnancem, aby vykonával nebezpečnou práci doma a vyhnuli se tak 

povinnostem v oblasti BOZP, což by bylo zcela v rozporu se smyslem úpravy BOZP 

v zákoníku práce, jejíž hlavní smysl je ten, aby byl dostatečným způsobem zaměstnanec 

chráněn před pracovním úrazem a jinou újmou. 

Dle mého názoru jediný způsob, jak zajistit kýženého výsledku, aby se na pracovníky 

pracující pomocí výpočetní techniky, kterým hrozí minimální rizika, určitá úprava BOZP 

nevztahovala je ten, aby v zákoníku práce byly nejdříve komplexně řešeny jednotlivé formy 

práce vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele, jako je tomu např. ve slovenské právní 

úpravě, kterou jsem zmiňoval na počátku této práce. Tedy je nutné, aby český zákoník práce 

znal teleworking, neboli výkon práce pro zaměstnavatele podle podmínek dohodnutých 

v pracovní smlouvě doma nebo na jiném dohodnutém místě s použitím informačních 

technologií97. Až bude zákoník práce takovou komplexní úpravu obsahovat, pak je možné, aby 

právě na teleworking se určitá úprava BOZP nevztahovala, ale pro ostatní práce vykonávané 

mimo pracoviště zaměstnavatele se BOZP bude nadále v plné výši vztahovat. 

 

6.2. Pracovní úrazy 

Se zajištěním BOZP přímo souvisí otázka pracovních úrazů. Zde ustanovení § 317 zákoníku 

práce taktéž nestanoví žádnou speciální úpravu pro zaměstnance vykonávající práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele a uplatní se tedy obecná právní úprava. Jak již bylo řečeno výše, jsou 

 
97 Srov. § 52 odst. 1 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
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druhy práce, u kterých je riziko pracovního úrazu vyšší, příkladem mohou být řemeslné nebo 

mechanické práce a naopak nižší, typicky u administrativních pracovníků. Podstatou však je, 

že u jakékoliv práce nelze zcela eliminovat riziko vzniku pracovního úrazu a je nutné tedy jeho 

vznik v určitém ohledu předpokládat. Podle obecného pravidla je zaměstnavatel povinen 

nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže 

škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s 

ním.98 

Pracovním úrazem se rozumí každý úrazový děj splňující zákonné podmínky, k němuž 

došlo při plnění pracovních úkolů bez ohledu na to, kde se zaměstnanec rozhodl své úkoly plnit. 

Může tak jít o pracovnu, část bytu či o jakékoliv jiné místo, ze kterého zaměstnanec plní 

pracovní úkoly.99 Je zjevné, že takto široce pojatá definice pracovního úrazu bude v případě 

zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele problematická, jelikož 

v případě tradičního výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele, kdy zaměstnanec koná práci 

na přesně ohraničeném prostoru a v přesně vymezenou dobu, je logické, že pracovní úraz může 

být v tomto případě definován takto široce. Oproti tomu v případě výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele, zvlášť pokud zaměstnanec pracuje z domova, nastupuje problém 

identifikovat, zda určitý úraz byl způsoben v souvislosti s výkonem práce a půjde tedy o 

pracovní úraz, či nikoliv, jelikož zaměstnanec nemá rozvrženou pracovní dobu, přičemž se však 

stále nachází ve svém domově ať už práci vykonává či nikoliv. Dále si v práci sám dle vlastního 

uvážení činí různě dlouhé přestávky. Z tohoto je zřejmé, že je velmi obtížné určit, zda konkrétní 

úraz souvisí s výkonem práce a půjde o pracovní úraz či nikoliv, jelikož se nedá přesně určit, 

kdy zaměstnanec skutečně práci vykonává.100 

Mohlo by se jevit, že takto široká definice pracovního úrazu je výhodná pro zaměstnance 

vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, jelikož by při každém úrazu mohli tvrdit, 

že se stal v souvislosti s výkonem práce. Pokud však zaměstnavatel pracovní úraz zpochybní a 

nárok zaměstnance na náhradu škody či nemajetkové újmy odmítne, zaměstnanci nezbude nic 

jiného než se s žalobou obrátit na soud, kde uplatní svůj nárok. V tomto případě se však uplatní 

obecná procesní pravidla, podle kterých je zásadně na žalobci, aby navrhl důkazy k prokázání 

svých tvrzení.101 Pokud tedy zaměstnanec neunese důkazní břemeno, jeho žaloba bude 

 
98 Srov. § 269 odst. 1 zákoníku práce. 
99 Srov. TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: PICHRT, Jan a 

MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 152. ISBN 978-80-7478-975-5. 
100 Srov. Tamtéž, str. 153. 
101 Srov. § 120 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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neúspěšná. Zde je nutné poukázat na skutečnost, že v případě zaměstnanců vykonávajících 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele, důkazů nebude mnoho, jelikož pokud vykonávají práci 

např. z domova, k dispozici budou typicky mít pouze vlastní výpověď, popřípadě výpověď 

rodinných příslušníků, která však z důvodu rodinné vazby nemusí být hodnocena příliš 

věrohodně. Naproti tomu v případě úrazu na pracovišti zaměstnavatele je naopak k dispozici 

celá řada svědků či se dá v mnoha případech využít kamerový záznam a unést v tomto případě 

důkazní břemeno bude tedy o mnoho snadnější.102 

Závěrem lze tedy konstatovat, že právní úprava pracovních úrazů při výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele je problematická, jelikož zaměstnavatel se vystavuje riziku, 

že o obyčejných úrazech budou zaměstnanci vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele tvrdit, že jsou to úrazy pracovní, zároveň však toto riziko zmírňuje skutečnost, 

že pokud si zaměstnavatel bude jist, že se skutečně nejedná o pracovní úraz a tvrzení 

zaměstnance zpochybní, ten bude muset vznik pracovního úrazu prokázat. Současně je tato 

úprava však nevýhodná i pro zaměstnance, protože jak bylo zmíněno na počátku, nelze vznik 

pracovního úrazu zcela vyloučit, proto se může stát, že v určitém případě skutečně půjde o 

pracovní úraz, ale zaměstnavatel ho zpochybní, čímž se zaměstnanec dostane do pasti, jelikož 

nebude mít k prokázání svých tvrzení důkazy a se svým nárokem neuspěje a tedy nebude mu 

nahrazena škoda či nemajetková újma, ačkoliv pokud by k úrazu došlo na pracovišti 

zaměstnavatele, k tomuto problému by nedošlo. 

 

6.3. Na náklady a odpovědnost zaměstnavatele 

Přestože výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele poskytuje zaměstnanci vyšší 

míru autonomie a flexibility oproti práci vykonávané na pracovišti zaměstnavatele, stále se 

jedná o výkon závislé práce, kterou lze vykonávat výlučně na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele.103 Proto je nutné vyřešit, jakým způsobem dojde k náhradě nákladů, které 

zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jelikož 

tuto náhradu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat, přičemž je povinen hradit 

veškeré náklady související s výkonem práce.104 Zaměstnavatel je taktéž povinen poskytovat 

 
102 Srov. TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: PICHRT, Jan a 

MORÁVEK, Jakub (eds.). Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 152. ISBN 978-80-7478-975-5. 
103 Srov. § 2 odst. 2 zákoníku práce. 
104 Srov. § 151 zákoníku práce. 
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zaměstnanci náhradu za opotřebení jeho vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů 

potřebných k výkonu práce, pokud je zaměstnanec k práci užívá.105 

V praxi může tedy dojít ke dvěma situacím. Buď zaměstnavatel všechny potřebné 

nástroje pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele zaměstnanci poskytne a v takovém 

případě není nutné se tímto dále zabývat, jelikož zaměstnanec opotřebovává majetek 

zaměstnavatele a situace je stejná, jako kdyby pracoval na pracovišti zaměstnavatele. 

Zaměstnanec však i v tomto případě může požadovat náhradu např. za zvýšenou spotřebu 

elektřiny, topení, vody atd., jelikož bude tvrdit, že když vykonává práci z domova, výkonem 

práce spotřeboval více energie, k čemuž by nedošlo, pokud by k výkonu práce nedošlo.106 

Druhou možností je, pokud zaměstnanec bude k práci užívat i svoje vlastní nástroje, typicky 

bude užívat svůj vlastní počítač, a v tomto případě je zaměstnavatel povinen hradit i náklady za 

opotřebení těchto nástrojů. 

Tyto náklady lze zaměstnanci hradit dvěma způsoby, a to buď formou paušální náhrady, 

nebo bude zaměstnavatel hradit skutečně vynaložené náklady, které mu zaměstnanec vyčíslí. 

V případě hrazení skutečně vynaložených nákladů je však problematické vyčíslit hodnotu 

opotřebení nástrojů, které zaměstnanec užívá k práci, či vyčíslení, o kolik se zvýšila spotřeba 

energie nad rámec běžně spotřebované energie, která by byla spotřebována i kdyby práce 

vykonávána nebyla. Z tohoto důvodu lze upřednostnit sjednání paušální náhrady nákladů, 

přičemž se jako nejvýhodnější jeví sjednat si výši paušální náhrady již v dohodě o podmínkách 

výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. V každém případě je nutné, aby nějakým 

způsobem zaměstnavatel náhradu těchto nákladů zaměstnanci poskytoval, jelikož právě 

nehrazení těchto nákladů je přestupkem, za který lze zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 

200.000,- Kč.107 

Současně je nutné, aby zaměstnavatel zaměstnanci tyto náhrady poskytoval jako 

samostatnou platbu, a nikoliv jako určitý příplatek ke mzdě nebo platu, jelikož tato náhrada 

není při splnění zákonných podmínek předmětem daně108 a celá náleží zaměstnanci, přičemž 

 
105 Srov. § 190 zákoníku práce. 
106 Srov. JANOTOVÁ, Magda.  Home office v době koronaviru, jeho pravidla a dopady na ochranu osobních 

údajů. In: pamprofi.cz [online]. [cit. 6.7.2020]. Dostupné z: https://www.pamprofi.cz/33/home-office-v-dobe-

koronaviru-jeho-pravidla-a-dopady-na-ochranu-osobnich-udaju-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4EvMTzwP8b0yIoi3ehGYe2PA3Q_SkzK0ECg/?uri_view_type=4. 
107 Srov. § 14 a § 27 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
108 Srov. § 6 odst. 7 písm. d) ve spojení s § 6 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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pokud by byla součástí mzdy nebo platu, došlo by k jejímu zdanění, čímž by byla zaměstnanci 

způsobena škoda.109 

 

6.4. Evidence pracovní doby 

Jak již bylo řečeno, podstatnou náležitostí práce vykonávané mimo pracoviště 

zaměstnavatele je, že si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu. S tím se však pojí způsob 

její evidence, jelikož aby mohl zaměstnavatel řádně zaměstnance odměňovat, je nutné mít 

k dispozici evidenci pracovní doby. Povinnost vést evidenci pracovní doby ukládá zákoník 

práce zaměstnavateli, přičemž nestanoví, jakou formu tato evidence musí být vedena.110 Toto 

obecné pravidlo se plně vztahuje i na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele, ačkoliv je zřejmé, že tato povinnost je v tomto případě pro zaměstnavatele 

značně ztížena, jelikož nemá konstantní dohled nad zaměstnancem.  

Soudní praxe však již dovodila, že zaměstnanec musí zaměstnavateli při evidenci 

pracovní doby poskytnout určitou součinnost a neleží tedy tato povinnost pouze na 

zaměstnavateli.111 Jak tato součinnost má vypadat však již řešeno není, v dnešní moderní době 

si lze však představit nepřeberné množství způsobů, jak pracovní dobu evidovat, do popředí 

vystoupí některý z online nástrojů, kdy například zaměstnavatel zřídí aplikaci pro evidenci 

pracovní doby, kdy zaměstnanec se na začátku své směny do aplikace přihlásí a po jejím 

skončení se zase odhlásí, přičemž aplikace automaticky zaznamená odpracovanou dobu. 

Druhou možností může být, že zaměstnanec si sám bude své směny zapisovat do online tabulky, 

kterou následně zašle elektronicky zaměstnavateli.112 Obecně lze konstatovat, že samotná 

evidence pracovní doby nebude velkým problémem z důvodu moderních technologií, ale 

větším problémem může být samotná nedostatečná důvěra mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, tedy zda je odpracovaná doba evidována správně, jelikož zaměstnavatel nemá 

přímou možnost jak toto zkontrolovat, jako je tomu u zaměstnanců pracujících na pracovišti 

zaměstnavatele. 

 

 
109 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
110 Srov. § 96 zákoníku práce. 
111 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 11. 2004, sp.zn.: 21 Cdo 1916/2004. 
112 Srov. BRŮHA, Dominik. Praktické problémy home office. Mzdová účetní. 2018, č. 7-8, str. 16–23. ISSN: 1211-

1430. 
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6.5. Kontrola zaměstnance 

Je zřejmé, že pokud zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, 

zaměstnavatel tím ztrácí konstantní dohled nad zaměstnancem a vždy bude nutné, aby v tomto 

případě měli mezi sebou zaměstnanec a zaměstnavatel určitou míru důvěry. Jak již bylo řečeno, 

i na pracovněprávní vztah, který je vykonáván mimo pracoviště zaměstnavatele se vztahují 

limity maximální délky pracovní doby (stanovená týdenní pracovní doba), tedy zaměstnavatel 

musí přidělovat práci tak, aby zaměstnanec byl schopen toto množství práce za tuto dobu 

odpracovat. Primární způsob kontroly zaměstnance tedy spočívá v tom, že zaměstnavatel 

zhodnotí, zda přidělená práce byla za stanovenou týdenní pracovní dobu skutečně vykonávána. 

Jako invazivnější způsob kontroly lze vnímat osobní prohlídku prostor ve kterých 

zaměstnanec práci vykonává. V rámci dohody o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele je možné dát ze strany zaměstnance souhlas s prohlídkou prostor, ve kterých 

práci vykonává, viz kapitola věnující se zajištění BOZP. Tento souhlas je možné dát i pro 

případnou namátkovou kontrolu, zda zaměstnanec práci řádně vykonává, kdy s ohledem na 

soukromí zaměstnance lze i sjednat, aby taková kontrola byla činěna např. maximálně jednou 

za měsíc.113 I v tomto případě však může zaměstnanec tento souhlas kdykoliv odvolat, proto 

lze i zde doporučit, aby zaměstnavatel v takovém případě byl oprávněn od dohody o 

podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele odstoupit. 

V žádném případě však nelze doporučit, aby zaměstnavatel sledoval zaměstnance 

pomocí technických zařízení, jako kamer či webkamer, jelikož by šlo o podstatné narušení 

soukromí zaměstnance v jeho soukromých prostorech, pro což lze těžko nalézt ospravedlnění, 

a to i z pohledu nového nařízení GDPR, které ochranu osobních údajů v určitých ohledech 

zpřísňuje.114 

Lze konstatovat, že intenzivní kontrola zaměstnance v případě výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele může být v určitých ohledech kontraproduktivní a jeví se jako 

vhodnější, aby zaměstnavatel a zaměstnanec měli mezi sebou dostatečnou důvěru a nebylo 

nutné zaměstnance extenzivně kontrolovat. V případě, že dojde k porušení povinností ze strany 

zaměstnance nebo zaměstnavatel ztratí vůči zaměstnanci důvěru, má zaměstnavatel možnost od 

dohody o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele odstoupit a začít 

zaměstnanci přidělovat práci na svém pracovišti. I z toho důvodu se přehnaná kontrola jeví jako 

nadbytečná. 

 
113 Srov. VRAJÍK, Michal. Na co pamatovat při zavádění práce z domova. Praktická personalistika. 2015, č. 11-

12, str. 10-16. ISSN 2336-5072. 
114 Srov. Tamtéž. 
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6.6. Shrnutí 

Tento výčet praktických problému v případě výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele není v žádném případě taxativní, jedná se pouze o nástin některých problémů, 

ke kterým může dojít a má sloužit pouze k poukázání na skutečnost, že nevyřešených problémů 

v případě výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele je několik. Vždy je nutné posoudit 

každý jednotlivý druh práce individuálně a je především na zaměstnavateli a zaměstnanci, aby 

si podle specifik dané práce uvědomili, k jakým problémům může dojít v případě, že tato práce 

bude vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele a podle toho si sjednali podmínky výkonu 

takové práce v dohodě o podmínkách výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Tento 

výčet praktických problémů má tedy sloužit jako doporučení, aby zaměstnavatel a zaměstnanec 

si podmínky práce mimo pracoviště zaměstnavatele sjednali komplexně a snažili se vyřešit 

všechny možné eventuality, ke kterým může dojít a předešli tak případným zbytečným sporům. 
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7. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele ve služebním poměru 

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), který znamenal podstatnou změnu pro tisíce 

úředníku pracujících na ministerstvech a jiných správních úřadech, jelikož se na ně přestal 

vztahovat generálně zákoník práce, který lze nadále na služební poměr užít, pouze pokud na 

zákoník práce služební zákon výslovně odkazuje, tedy zákoník práce není subsidiárním 

právním předpisem vůči služebnímu zákonu, ale jedná se o vztah delegace.115 

Služební zákon samostatně v ustanovení § 117 upravuje možnost, že služba bude 

vykonávána z jiného místa. Zajímavé je, že v tomto ustanovení se právě objevuje delegace na 

zákoník práce, kdy částečně je výkon služby z jiného místa řešen služebním zákonem a 

částečně, především pro úpravu jiných důležitých osobních překážek v práci, je odkazováno na 

zákoník práce. 

Konkrétně ustanovení § 117 služebního zákona stanoví, že „nebrání-li tomu řádné 

plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu 

o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. Za místo výkonu 

služby se považuje místo sjednané v dohodě o výkonu služby z jiného místa“.116 

Na takového zaměstnance se následně nevztahuje úprava rozvržení služební doby117 a 

dále „při výkonu služby z jiného místa státnímu zaměstnanci při důležitých osobních překážkách 

ve službě, které se řídí § 199 odst. 2 zákoníku práce a nařízením vlády, kterým se stanoví okruh 

a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nepřísluší náhrada platu, s výjimkou 

překážek uvedených v bodech 5, 7 a 10 přílohy k tomuto nařízení vlády, nebo jde-li o 

poskytování platu při dočasné neschopnosti k výkonu služby; pro účely poskytování platu při 

dočasné neschopnosti k výkonu služby platí pro tohoto státního zaměstnance stanovené 

rozvržení služební doby do směn, které služební orgán pro tento účel stanoví služebním 

předpisem“.118 

V neposlední řadě tomuto zaměstnanci nepřísluší plat nebo náhradní volno za službu 

přesčas119 a náhradní volno nebo náhrada platu anebo příplatek za službu ve svátek.120 

 
115 Srov. ERÉNYI, Tereza a VEJSADA, Daniel. Zákon o státní službě - Co čeká státní zaměstnance? In: epravo.cz 

[online]. [cit. 3.9.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-statni-sluzbe-co-ceka-statni-

zamestnance-97036.html. 
116 § 117 odst. 1 služebního zákona. 
117 Srov. § 117 odst. 2 služebního zákona. 
118 § 117 odst. 3 služebního zákona. 
119 Srov. § 117 odst. 4 písm. a) služebního zákona. 
120 Srov. § 117 odst. 4 písm. b) služebního zákona. 
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Je zřejmé, že úprava výkonu služby z jiného místa je téměř totožná jako úprava výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele v zákoníku práce a má tedy i stejné nedostatky viz výše. 

Lze však nalézt jednu podstatnou odlišnost, konkrétně služební zákon v ustanovení § 117 

nevylučuje užití ustanovení § 106 služebního zákona, které se věnuje překážkám ve službě na 

straně služebního úřadu.121 Státní zaměstnanec vykonávající službu má tedy oproti běžnému 

zaměstnanci v pracovním poměru dále nárok na plat za dobu, kdy nemohl konat službu 

z důvodu přechodné závady způsobené dodávkou energie, chybnými podklady nebo jinými 

provozními příčinami122, z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů123 a z důvodu jiných 

překážek na straně služebního úřadu, než jsou uvedeny v odstavci 1.124 

Z tohoto lze konstatovat, že státní zaměstnanec vykonávající službu má v určitých 

ohledech lepší pracovní podmínky než zaměstnanec vykonávající práci v pracovním poměru 

podle zákoníku práce. 

  

 
121 Srov. EICHLEROVÁ, Simona. Home office ve veřejné správě. In: law.muni.cz [online]. [cit. 3.9.2020]. 

Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2015/files/024.html. 
122 Srov. § 106 odst. 1 služebního zákona. 
123 Srov. § 106 odst. 2 služebního zákona. 
124 Srov. § 106 odst. 3 služebního zákona. 
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8. Budoucí vývoj právní úpravy práce vykonávané mimo pracoviště 

zaměstnavatele 

Jak již bylo řečeno výše, současná právní úprava výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele má značné nedostatky, které odhalila i právě probíhající pandemie onemocnění 

Covid-19. O nedostatcích si je vědomo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen 

„MPSV“), jelikož bývalý náměstek sekce legislativy MPSV, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,125 

sám sdělil, že MPSV v reakci na probíhající pandemii onemocnění Covid-19 chystá novelu 

zákoníku práce, která se mimo jiné dotkne právě práce vykonávané mimo pracoviště 

zaměstnavatele.126 Konkrétní chystané změny zákoníku práce však nelze v současné době 

zhodnotit, jelikož MPSV ke dni uzavření této diplomové práce veřejně žádnou novelu zákoníku 

práce dotýkající se výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, konkrétně ustanovení § 317 

zákoníku práce, nepředložilo.127 

Kromě vlastní novely zákoníku práce chystanou MPSV se dále výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele dotýkají již schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

které musí v souladu s evropským právem Česká republika do určitého data implementovat do 

svého vnitrostátního práva. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1158 ze dne 20. června 2019, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů 

a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jen „směrnice o rovnováze 

mezi pracovním a soukromým životem“) a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách 

v Evropské unii (dále jen „směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních 

podmínkách“).  

MPSV ke dni uzavření této práce veřejně nepředložilo návrh novely zákoníku práce, 

která by implementovala uvedené směrnice128 a dle Přehledu implementačních prací vlády na 

rok 2020 se v roce 2020 ani předložení takového návrhu novely zákoníku práce nechystá.129 

 
125 V současné době zastávající post náměstka ministra vnitra pro státní službu. 
126 Srov. HŮRKA, Petr. Pravidla pro home office se změní. Nárok na něj budou mít třeba lidé pečující o malé děti, 

říká náměstek ministryně práce. In: ekonom.cz [online]. [cit. 21.8.2020]. Dostupné z: https://ekonom.cz/c1-

66778720-stat-chce-prenastavit-pravidla-pro-praci-z-domova. 
127 Informace byla zjištěna náhledem do Elektronické knihovny legislativního procesu, dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-news. 
128 Informace byla zjištěna náhledem do Elektronické knihovny legislativního procesu, dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-news. 
129 Srov. Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019. Přehled implementačních prací vlády na rok 

2020, dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Prehled-implementacnich-

praci-vlady-na-rok-2020.pdf. 
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Lhůta pro implementaci obou směrnic však uplyne 1. srpna 2022, resp. 2. srpna 2022130 a lze 

tedy předpokládat, že MPSV předloží návrh novely zákoníku práce implementující obě 

směrnice v roce 2021 či na počátku roku 2022. 

I za situace, že neznáme samotné znění návrhu novely zákoníku práce implementující 

obě směrnice, ze samotného rozboru směrnic lze usoudit, jakým směrem se tato novela bude 

ubírat, proto považuji za nutné tyto směrnice podrobněji rozebrat. 

 

8.1. Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

Tato směrnice má za cíl „stanovit minimální požadavky, jejichž účelem je dosáhnout 

rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení s nimi na pracovišti 

pomoci snadnějšího sladění pracovního a rodinného života pracovníků, kteří jsou rodiči nebo 

pečujícími osobami“.131 

Pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je klíčový článek 9 této směrnice, 

který se týká pružného uspořádání práce. Pružným uspořádáním práce se dle směrnice rozumí 

„možnost pracovníků přizpůsobit si rozvržení práce, včetně využívání práce na dálku; pružného 

rozvržení pracovní doby nebo kratší pracovní doby“.132 Z tohoto je zřejmé, že pružným 

uspořádáním práce se přímo myslí i možnost vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele. 

Samotný čl. 9 této směrnice ukládá členským státům povinnost „přijmout nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, který činí nejméně osm let, 

a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání práce za účelem péče. Trvání takového 

pružného uspořádání práce může být přiměřeným způsobem omezeno“133. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, že zaměstnanci s dětmi do určitého věku a zaměstnanci, kteří jsou pečujícími osobami, 

budou mít za určitých okolností právní nárok na pružné uspořádání práce. Je otázkou, jak bude 

vypadat konečné znění novely zákoníku práce, která bude tuto směrnici implementovat, jelikož 

samotný čl. 9 této směrnice připouští, že toto právo na pružné uspořádání práce může být 

přiměřeným způsobem omezeno. Lze však konstatovat, že současná právní úprava výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele ve světle této směrnice neobstojí, jelikož jak bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele lze v současné 

době pouze po dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a pokud kterákoliv ze stran 

s výkonem práce tímto způsobem nesouhlasí, nelze ji takto vykonávat. Tato směrnice však 

 
130 Srov. Čl. 21, odst. 1 směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a čl. 20, odst. 1 

směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. 
131 Čl. 1 směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. 
132 Čl. 3 odst. 1 písm. f) směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. 
133 Čl. 9 odst. 1 směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. 
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stanoví, že zaměstnanci s dětmi do určitého věku a zaměstnanci, kteří jsou pečujícími osobami, 

budou oprávnění po zaměstnavateli pružné uspořádání práce požadovat a ten jim bude muset 

za určitých okolností vyhovět a vzhledem k tomu, že pružným uspořádáním práce se rozumí i 

možnost vykonávat práci na dálku, bude se muset současná právní úprava výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele změnit, aby byla vedle současné možnosti, že zaměstnanec a 

zaměstnavatel se na výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele dohodnou, také zakotvena 

povinnost zaměstnavatele, že v určitých případech bude povinen zaměstnanci pružné 

uspořádání práce poskytnout. 

 

8.2. Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách 

Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách má za účel 

„zlepšit pracovní podmínky tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání a 

zajistí přizpůsobivost trhu práce“.134 Z tohoto důvodu směrnice především stanoví, jaké 

informace ohledně pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci, 

a dále stanoví minimální požadavky týkající se pracovních podmínek. Pro výkon práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele je však relevantní především první zmíněné, tedy informační 

povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci, jelikož podle této směrnice je zaměstnavatel 

povinen informovat zaměstnance o „místě výkonu práce; pokud není žádné stálé nebo hlavní 

místo výkonu práce, zásadu, že pracovník je zaměstnán na různých místech nebo si může místo 

výkonu práce svobodně zvolit, s uvedením sídla nebo případně bydliště zaměstnavatele“135. 

Toto ustanovení se přímo dotkne výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jelikož jak 

bylo řečeno v předchozích kapitolách, tuto práci lze vykonávat na jakémkoliv místě odlišném 

od pracoviště zaměstnavatele, avšak podle této směrnice bude muset zaměstnavatel 

zaměstnance informovat, jaké je jeho přesné místo výkonu práce či ho informovat, že si místo 

výkonu práce může svobodně zvolit. I když nelze přesně předjímat, jak bude toto ustanovení 

implementováno do zákoníku práce, lze více než doporučit, aby se zaměstnavatel se 

zaměstnancem dohodli na přesném místě výkonu práce již v dohodě o podmínkách výkonu 

práce mimo pracoviště zaměstnavatele a předešli tak případným sporům a riziku, že se 

zaměstnavatel dopustí porušení práva tím, že nesplní svou informační povinnost vůči 

zaměstnanci. 

 

 
134 Čl. 1 odst. 1 směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. 
135 Čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. 
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8.3. Sněmovní tisk 903/0 

Pro zhodnocení, jak se bude výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele vyvíjet je 

taktéž zajímavé podívat se, jaké změny tohoto institutu byly již dříve navrženy, ale z určitých 

důvodů nebyly následně schváleny, jelikož je možné že obdobné změny budou navrženy i v 

budoucnu. Konkrétně se jedná o novelu zákoníku práce, která byla předložena vládou v roce 

2016 a v Poslanecké sněmovně nesla název Sněmovní tisk 903/0. Poslanecká sněmovna 

nestihla tuto novelu schválit před koncem svého volebního období a v souladu s legislativními 

pravidly projednávání této novely automaticky skončilo s koncem volebního období, přičemž 

nově zvolené Sněmovně tato novela již předložena nebyla.136 

Novela především navrhovala, aby se ustanovení § 317 zákoníku práce nově vztahovalo 

i na zaměstnance, kteří si sami nerozvrhují pracovní dobu, oproti současné úpravě, kdy si 

zaměstnanec musí pracovní dobu rozvrhovat sám, aby se na něho zvláštní úprava v ustanovení 

§ 317 zákoníku práce vztahovala.137 

Novela dále zakotvovala, že možnost vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

je nutné sjednat již v pracovní smlouvě či v dohodě o provedení práce nebo dohodě o pracovní 

činnosti. Podle této novely by tedy nebylo možné uzavírat separátní dohodu o podmínkách 

výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. V neposlední řadě novela konkretizovala 

některá zvláštní pravidla odměňování a příplatků 138, což je v současné právní úpravě řešeno 

značně nelogicky, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. 

Dle mého názoru lze kladně hodnotit snahu této novely konkretizovat některá 

problematická místa, jako právě oblast odměňování či způsob sjednání možnosti vykonávat 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Na druhou stranu je však nutné zmínit, že novela je pro 

dnešní poměry zcela nedostatečná, kdy vůbec neřeší úpravu BOZP a nerozlišuje mezi 

jednotlivými formami výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy mezi 

teleworkingem a homeworkingem, přičemž dle mého názoru jsou toto klíčové oblasti, které 

musí být upraveny.  

Další novela zákoníku práce, která bude v nejbližších letech navržena, a to i z důvodu 

nutnosti implementovat výše zmíněné směrnice, se může ve Sněmovním tisku 903/0 inspirovat 

v tom ohledu, že konkrétně stanoví, zda musí být možnost vykonávat práci mimo pracoviště 

 
136 Srov. Historie projednávání Sněmovního tisku 903/0, dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903. 
137 Srov. VALENTOVÁ, Klára. Práce z domova – výhody a nevýhody, plánované změny. In: pravniprostor.cz 

[online]. [cit.28.8.2020]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/prace-z-domova-

vyhody-a-nevyhody-planovane-zmeny. 
138 Srov. Tamtéž. 
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zaměstnavatele sjednána již v pracovní smlouvě či lze uzavřít separátní dohodu, a pokud 

připustí uzavření separátní dohody, měla by novela stanovovat její základní náležitosti. Dále je 

možné konkretizovat zvláštní pravidla odměňování a některých příplatků, konkrétně příplatku 

za práci přesčas a práci v noci. Další novela by však nad rámec Sněmovního tisku 903/0 měla 

jít tím směrem, že upraví jednotlivé formy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a 

například právě pro teleworking stanoví odlišnou úpravu BOZP. 
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9. Srovnání české právní úpravy s právní úpravou některých evropských 

států 

V této kapitole diplomové práce se pokusím krátce popsat některé instituty související 

s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, které znají právní řády některých 

evropských zemí, jelikož dle mého názoru je možné se těmito instituty inspirovat, a to 

v pozitivním slova smyslu, tedy jak by se česká právní úprava dala vylepšit, i v tom negativním 

slova smyslu, tedy jak by se česká právní úprava vyvíjet neměla. 

 

9.1. Zero hour contract ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

Zero hour contract je pracovněprávní vztah, který se zakládá dohodou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem s tím, že zaměstnavatel není povinen garantovat množství 

hodin, které zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracuje a nemusí mu tedy žádnou práci 

přidělovat, současně však zaměstnanec nemusí práci přijmout, pokud je mu ze strany 

zaměstnavatele nabídnuta.139 

Nejedná se tedy vyloženě o institut výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, ale 

částečně se ho dotýká, jelikož je zřejmé, že se jedná o velmi flexibilní způsob výkonu práce 

vhodný právě pro již zmíněný teleworking, kdy zaměstnanec vykonávající práci pomocí 

výpočetní techniky, a tedy může pracovat odkudkoliv, se rozhodne, zda nabízenou práci od 

zaměstnavatele přijme a pokud ano, bude zaplacen pouze za výkon této konkrétní práce podle 

skutečně odpracovaných hodin. Zároveň může těchto „zero hour contractů“ uzavřít několik, a 

to s různými zaměstnavateli140, a následně si vybírat nejlépe ohodnocenou nabídku práce a tu 

přijmout. 

Je však nutné zmínit, že dle právního řádu Spojeného království zaměstnanec 

vykonávající práci podle tohoto kontraktu požívá pouze minimální právní ochrany a je tato 

práce vhodná tedy především pro studenty nebo již osoby pobírající starobní důchod.141 

Právní úpravu institutu Zero hour contract v této diplomové práci zmiňuji především 

pro představu, jak daleko jde s flexibilními formy zaměstnání zajít, ale myslím si, že pro české 

právo není tato forma práce vhodná. Především se dle mého názoru podle českého práva již 

 
139 Srov. TAYLOR, Abigail. Zero Hours Contracts Explained In: safeworkers.co.uk [online]. [cit. 3.9.2020]. 

Dostupné z: http://www.safeworkers.co.uk/zero-hours-contracts-explained.html. 
140 Srov. Government of the United Kingdom. Contract types and employer responsibilities. In: gov.uk [online]. 

[cit. 3.9.2020]. Dostupné z: https://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities/zero-hour-

contracts. 
141 Srov. TAYLOR, Abigail. Zero Hours Contracts Explained In: safeworkers.co.uk [online]. [cit. 3.9.2020]. 

Dostupné z: http://www.safeworkers.co.uk/zero-hours-contracts-explained.html. 
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nejedná o výkon závislé práce, ale jde spíše o živnostenské podnikání, jelikož zaměstnanec 

nemá garantovanou žádnou práci a pokud je mu nabídnuta, sám se rozhodne, zda ji přijme. 

Jinými slovy jde o stejný způsob, jako když se živnostník rozhodne přijmout určitou zakázku, 

za kterou mu následně náleží odměna, kterou vyfakturuje objednateli. Stejné je to i u zero hour 

contractu, kdy zaměstnavatel zaplatí zaměstnanci pouze skutečně odpracovanou dobu za práci, 

kterou se sám dobrovolně rozhodl přijmout.  

Nevidím tedy důvod, proč by v rámci českého pracovního práva měla být takto 

flexibilní forma zaměstnání upravena, když v současné době, pokud chce student či osoba 

v důchodovém věku vykonávat takto flexibilní formu práce, může si na základě ohlášení 

živnostenskému úřadu založit volnou živnost a začít podnikat.  

 

9.2. Teleworking a homeworking ve slovenském zákoníku práce 

Jak již bylo zmíněno na počátku diplomové práce, slovenský zákoník práce komplexně 

upravuje teleworking i homeworking, kdy za teleworking považuje výkon práce pro 

zaměstnavatele podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě doma nebo na jiném 

dohodnutém místě s použitím informačních technologií a za homeworking považuje výkon 

práce pro zaměstnavatele podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě doma nebo na 

jiném dohodnutém místě.142 

Tito zaměstnanci následně mají stanovené určité odlišné podmínky, podobné jako 

v české právní úpravě, současně však nad rámec těchto odlišných podmínek jsou následně 

stanovené speciální podmínky pouze pro teleworking, týkající se například zabezpečení 

technického a programového vybavení143, ochrany údajů144 nebo omezení používání 

technického a programového vybavení.145 Dále slovenská úprava velmi prozíravě řeší izolaci 

zaměstnance vykonávajícího práci mimo pracoviště zaměstnavatele, kdy je stanoveno, že 

zaměstnavatel musí zajistit, aby se tito zaměstnanci mohli střetávat se svými kolegy 

vykonávající práci na pracovišti zaměstnavatele.146 V neposlední řadě slovenská právní úprava 

obsahuje i negativní ustanovení o tom, že za výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele se 

nepovažuje práce, která je vykonávána příležitostně či za mimořádných okolností.147 

 
142 Srov. § 52 odst. 1 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
143 Srov. § 52 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
144 Srov. § 52 odst. 2 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
145 Srov. § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
146 Srov. § 52 odst. 3 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
147 Srov. § 52 odst. 5 zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 

 



46 

 

Dle mého názoru se lze slovenskou úpravou inspirovat, jelikož je podstatně modernější 

a bližší současné praxi, když přesně definuje jednotlivé formy, kterými může být práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele vykonávána, přičemž jsem v této diplomové práci několikrát 

upozorňoval, že právě jednotlivé formy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele by měla 

současná česká právní úprava řešit a budoucí novelizace zákoníku práce by se měly tímto 

směrem ubírat. Zároveň je však nutné konstatovat, že stejně jako česká právní úprava 

neobsahuje slovenská právní úprava komplexní řešení BOZP při výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele, což je jedním z největších problémů současné úpravy výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele viz předchozí kapitoly. 
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10.  Závěr 

Tato diplomová práce si jako hlavní cíl vytyčila kriticky zhodnotit současnou právní 

úpravu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a upozornit na případné nedostatky a 

navrhnout legislativní změny. Za tímto účelem byl nejdříve popsán historický vývoj právní 

úpravy tohoto institutu, z čehož vyplynulo, že právní úprava výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele se téměř nezměnila od roku 1965, kdy nabyl účinnosti minulý zákoník práce. 

Z tohoto důvodu je zřejmé, že zákoník práce nemůže znát některé moderní formy 

výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jako např. teleworking, tedy distanční práce 

vykonávaná pomocí výpočetní techniky, což je pravděpodobně největší nedostatek současné 

právní úpravy. 

V rámci vymezení podmínek, za nichž může být práce mimo pracoviště vykonávána 

bylo zjištěno, že aby byly splněny podmínky v ustanovení § 317 zákoníku práce, musí si 

zaměstnanec mimo jiné sám rozvrhovat pracovní dobu. Z tohoto důvodu lze de facto rozlišit 

dva druhy zaměstnanců, kteří vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy tzv. 

plnohodnotné, kteří si samostatně rozvrhují pracovní dobu a pracují v režimu ustanovení § 317 

zákoníku práce a neplnohodnotné, kterým pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, přičemž na 

ty se zvláštní úprava v ustanovení § 317 zákoníku práce nevztahuje a jedná se o běžný výkon 

závislé práce. Současně nelze výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele zaměstnanci 

nařídit, ale musí se na tom obě strany pracovněprávního poměru dohodnout. Tato dohoda může 

mít buď povahu samostatné inominátní smlouvy, tzv. dohoda o podmínkách výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele, nebo se na tom mohou dohodnout již v pracovní smlouvě.  

Pokud zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele v režimu § 317 

zákoníku práce, vztahují se na něho některé zvláštní pracovní podmínky. Konkrétně se na něho 

nevztahuje právní úprava týkající se rozvržení pracovní doby, prostojů a přerušení práce 

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Dále mu oproti běžnému zaměstnanci přísluší 

náhrada mzdy nebo platu pouze při vybraných jiných důležitých překážkách v práci, což může 

být považováno za diskriminační. V neposlední řadě se na tohoto zaměstnance vztahuje zvláštní 

úprava odměňování, kdy oproti běžnému zaměstnanci nemá při určitých okolnostech nárok 

především na příplatek, náhradu mzdy či náhradní volno. 

Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele s sebou dále nese celou řadu praktických 

problémů, přičemž největším z nich je pravděpodobně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Z důvodu, že zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, nemá 

zaměstnavatel nad zaměstnancem konstantní dohled, což má za následek, že není schopen 
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některým povinnostem na úseku BOZP dostát nebo jim je schopen dostát jen s velkými 

obtížemi. Například zaměstnavatel by měl provést prohlídku prostor, kde zaměstnanec 

vykonává práci, jenomže pokud ji vykonává z domova, zaměstnavatel narazí na ústavní záruku 

nedotknutelnosti obydlí a zaměstnanec musí vždy s prohlídkou těchto prostor vyslovit souhlas, 

který však může i kdykoliv odvolat.  

Jedním z řešení, které by v této oblasti pomohlo, je pro teleworking zavést, že se na 

tento výkon práce určitá pravidla BOZP nebudou vztahovat. To však lze provést pouze, pokud 

bude zákon znát jednotlivé formy výkonu práce, tedy např. teleworking a homeworking, 

přičemž pouze pro teleworking by se následně speciálně upravila BOZP, jelikož nelze zavést 

výluku některých povinností na úseku BOZP pro všechny zaměstnance vykonávající práci 

mimo pracoviště zaměstnavatele, protože by se speciální úprava vztahovala i na zaměstnance, 

kteří vykonávají práci manuálně. Těm však hrozí větší nebezpečí než zaměstnancům, kteří 

vykonávají práci pomocí výpočetní techniky a není tedy důvodné, aby manuálně pracující 

zaměstnanci měli rozdílné podmínky od těch, kteří vykonávají práci na pracovišti 

zaměstnavatele, když jim hrozí obdobné nebezpečí.  

Dále bylo ve světle nových směrnic Evropského parlamentu a Rady zjištěno, že 

současná právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele bude muset doznat 

určitých změn, jelikož především na základě směrnice o rovnováze mezi pracovním a 

soukromým životem vznikne určité skupině zaměstnanců právní nárok na pružné uspořádání 

práce, čímž se rozumí právě i výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.  

Závěrem byla česká právní úprava konfrontována s právní úpravou některých 

evropských zemí, přičemž pro inspiraci, jakým směrem se má česká právní úprava ubírat, není 

nutné chodit daleko, jelikož slovenská právní úprava zná jak teleworking, tak homeworking, 

přičemž právě neznalost těchto institutů v českém právu je jedním z největších problémů, které 

současná právní úprava má. 

Pokud se tedy vrátíme zpět na počátek této diplomové práce, kde byla položena otázka, 

zda je současná právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele pro aktuální 

potřeby trhu práce dostatečná či vyžaduje změny, je nutné konstatovat, že dostatečná není. 

Předně je zastaralá, kdy nedoznala téměř žádných změn od roku 1965, nezná základní instituty, 

které moderní trh práce vyžaduje, tedy především teleworking. Současně právě probíhající 

pandemie onemocnění Covid-19 ukázala, že je právní úprava značně složitá a nepřehledná, kdy 

není vůbec zřejmé, jakým způsobem lze sjednat výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, 

resp. jaké náležitosti musí mít dohoda o výkonu takové práce a jaká práva má následně 

zaměstnanec při výkonu této práce. Z tohoto důvodu by si zákoník práce zasloužil novelu, která 
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bude výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele řešit komplexně. Částečně se lze inspirovat 

slovenskou právní úpravou při úpravě teleworkingu a nad rámec toho by měla být komplexně 

řešena bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu této práce. Mimo to je nutné vyřešit další sporné 

otázky, které s sebou výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele nese, především 

problematiku zvláštní úpravy odměňování zaměstnanců při výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele. 

 

10.1. Závěrečná úvaha o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele v budoucnu 

Kromě výše zmíněných právních závěrů ohledně výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele je nutné se na danou problematiku podívat i obecně, tedy jak se bude tento 

institut vyvíjet na trhu práce. Dle mého názoru právě probíhající pandemie onemocnění Covid-

19 ukázala především jednu věc: velká část současné práce lze plnohodnotně vykonávat mimo 

pracoviště zaměstnavatele a není nutná konstantní přítomnost některých zaměstnanců na 

pracovišti zaměstnavatele. Před vypuknutím pandemie byl tzv. „home office“ žádáným 

benefitem a zaměstnavatelé ho zaměstnancům povolovali za odměnu. Důvodů, proč 

zaměstnavatelé nechtěli „home office“ zaměstnancům dávat častěji, může být celá řada: 

problematická právní úprava viz výše nebo nedůvěra v zaměstnance, že skutečně budou práci 

vykonávat stejně efektivně, jako na pracovišti zaměstnavatele. Z důvodu pandemie a 

následných protiepidemickým opatřením se však „home office“ stal nutností a jedinou 

možností, jak nadále práci vykonávat, proto zaměstnavatelé byli nucení tuto formu výkonu 

práce zaměstnancům dávat, i když nebyli například přesvědčeni, že budou pracovat stejně 

efektivně, jako na pracovišti zaměstnavatele. 

Spousta druhů zaměstnání však i během přísných protiepidemických opatření fungovala 

nadále téměř beze změny, což je dle mého názoru důkazem, že lze některá zaměstnání 

plnohodnotně vykonávat z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele. Je na místě tedy 

změnit celkový pohled na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Již nejde o určitý 

benefit, ale o jednu z běžných forem, kterou se dá práce vykonávat a která podle druhu 

zaměstnání může být pro určitý segment zaměstnanců zcela běžnou součástí jejich pracovního 

života. 

I pokud se na danou problematiku podíváme z hlediska ochrany životního prostředí, má 

výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele značné benefity. Pokud budou zaměstnanci 

vykonávat práci z domova, bude to mít obrovské ekologické výhody. Ve veřejném prostoru se 

konstantně hovoří o problémech masového dojíždění do velkých měst za zaměstnáním, kdy 

uvedené způsobuje obrovské znečistění z motorových vozidel, zvyšují se hlukové imise, město 
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nemá dostatek parkovacích míst atd. Následně je nutné vytápět a klimatizovat obrovské 

kancelářské prostory, což stojí enormní množství peněz, přičemž pokud určitý segment 

zaměstnanců může vykonávat práci z domova, můžeme tyto problémy alespoň částečně 

eliminovat. 

Z tohoto důvodu je dle mého názoru nutné, aby stát umožnil vykonávat práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele co možná největšímu segmentu zaměstnanců a nevytvářel 

zaměstnavatelům a zaměstnancům zbytečné legislativní překážky a spíše se zaměřil na právní 

úpravu sekundárních jevů spojených s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, např. 

jak zabránit, aby zaměstnanec, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, nebyl zcela 

izolován z pracovního kolektivu nebo jak by mělo vypadat jeho domácí pracoviště, když se 

v těchto prostorech budou nacházet jeho rodinní příslušníci. 
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Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit současnou právní úpravu výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 317 zákoníku práce, a to s ohledem 

na historický vývoj této právní úpravy. Dále má tato diplomová práce za cíl upozornit na 

případné nedostatky současné právní úpravy a navrhnout legislativní změny. Především by tato 

diplomová práce měla odpovědět na otázku, zda je současná právní úprava pro aktuální potřeby 

trhu práce dostatečná či vyžaduje změny. 

Konkrétně se tato práce dělí na 9 kapitol včetně úvodu. V první a druhé kapitole je 

uvedena daná problematika, kterou se tato práce zabývá a vymezeny základní pojmy, konrétně 

homeworking a teleworking. 

Ve třetí kapitole jsou popsány historické kořeny výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele v období První republiky, Protektorátu Čechy a Morava a socialismu. 

Jádro práce se nachází ve čtvrté, páté a šesté kapitole, kde jsou popsány podmínky, za 

kterých je možné vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele a odlišné pracovní 

podmínky, které tito zaměstnanci následně mají. V šesté kapitole jsou popsány praktické 

problémy, které výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele přináší, především zvláštní 

úprava odměňování zaměstnanců, kteří vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele a 

problematika samostatného rozvrhování pracovní doby. Dále je pojednáváno o problematické 

úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele.  

V sedmé kapitole je krátce popsán výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele ve 

služebním poměru. 

V osmé kapitole je s ohledem na schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady 

zhodnoceno, jakým směrem se bude ubírat vývoj právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele, jelikož Česká republika je povinna tyto směrnice implementovat. 

Na závěr je krátce pojednáno o právní úpravě výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele v některých evropských zemích. 

 

Klíčová slova: homeworking, home office, teleworking 
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Performance of work outside the employer’s workplace 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is to critically assess the current legislation regulating 

performance of work outside the employer’s workplace contained in the paragraph 317 of the 

Labour code and to describe historical roots of this institute. Further this diploma thesis aims 

to describe eventual shortcomings of the current legislation and to propose some legislative 

changes. 

This diploma thesis is divided into 9 chapters including the introduction. In the first and 

second chapter there is an introduction of the problematics of the performance of work outside 

the employer’s workplace and definition of the basic concepts, specifically homeworking and 

teleworking.  

In the third chapter there is a description of historical roots of the performance of work 

outside the employer’s workplace in the era of the First republic, Protectorate of Bohemia and 

Moravia and socialism. 

The core of this diploma thesis is in the fourth, fifth and sixth chapter, where there is a 

description of conditions, under which it is possible to perform work outside the employer’s 

workplace and different working conditions, which these employees have. In the sixth chapter 

there is a description of practical problems, which the performance of work outside the 

employer’s workplace brings, primarily specific legislation on rewarding employees, which 

perform work outside the employer’s workplace and problems with independent scheduling of 

working hours. Next there is a description of problematic legislation on safety and health 

protection during performance of work outside the employer’s workplace. 

Seventh chapter shortly describes performance of work outside the employer’s 

workplace of the employees who perform service under the service statute. 

Eighth chapter assess future changes of performance of work outside the employer’s 

workplace according to the new directives of the European parliament and of the Council, 

which the Czech Republic is obliged to implement in its legal code. 

In conclusion, there is a short description of legislation regulating performance of work 

outside the employer’s workplace in some European countries.  

 

Key words: homeworking, home office, teleworking 


