
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.  
Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o. 
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Současný zákoník práce neobsahuje zvláštní úpravu home office (práce z domova či jiného místa 

odlišného od pracoviště zaměstnavatele), a to přestože jde o oblíbený a v praxi hojně využívaný benefit. 

Na co je tak nutné si dát ze strany zaměstnavatelů pozor? 

Možnost výkonu práce z domova by měla být vždy domluvena. To znamená, že i kdyby zaměstnanec 

bydlel v obci, která byla sjednaná jako místo výkonu práce (třeba bydlí i pracuje v Praze), tak si nemůže 

on, ale ani zaměstnavatel práci z domova jednostranně vynutit – na výkonu práce z domova se obě strany 

musejí dohodnout alespoň ústně. Navíc platí, že pokud zaměstnanec bydlí mimo sjednané místo výkonu 

práce, měla by dohoda o home office být písemná (“na papíru“), protože se jedná o změnu pracovní 

smlouvy. Bez písemné dohody hrozí v tomto případě pokuta ze strany inspekce práce. Z logiky věci by 

dohoda měla obsahovat ujednání o tom, kde (na jaké adrese) a kdy (např. v pevně daném dni v týdnu) bude 

(může) zaměstnanec z domova pracovat a na jaké období (na dobu neurčitou nebo určitou) se dohoda 

uzavírá. Dohoda může upravit i další podmínky, například povinnost zaměstnance být dostupný (na 

telefonu, emailu), pravidla použití vybavení zaměstnavatele (počítač) nebo zaměstnance (internet) nebo 

právo zaměstnavatele v případě nutnosti zaměstnance z home office odvolat do práce. Konečně je vhodné 

sjednat, že každá ze stran může dohodu vypovědět, pokud by cokoliv nefungovalo. Důležitou věcí jsou  

i náklady zaměstnance, které by měly být zaměstnanci uhrazeny ze strany zaměstnavatele, pokud by 

zaměstnanci vznikly, zaměstnanec je uplatnil a prokázal, což také nemusí být vůbec jednoduché. V praxi 

přitom zaměstnanci většinou zaměstnavatele uplatňováním nákladů “nedráždí“, protože jsou pro ně 

výhody práce z domova důležitější. Zaměstnanci při práci z domova náleží stravenka (pokud ji 

zaměstnavatel poskytuje), nikoliv stravné, a to i když pracuje mimo sjednané místo výkonu práce (nebo 

pravidelné pracoviště). Důvodem je, že zaměstnanec není vyslán zaměstnavatelem na cestu, ale fakticky 

zůstává doma a ani mu nevzniknou dodatečné náklady na stravu, jak tomu bývá při cestování. Pozor je 

nutné dávat naopak na poskytování různých paušálů, a to z důvodu, že jejich výše nemusí odpovídat 

skutečně prokazatelným nákladům, což by mohlo vyvolat problémy při kontrole finančního úřadu, protože 

úhrada nákladů nepodléhá dani ani odvodům (má výhodnější režim než mzda). Nejasnou kapitolou je  

i problematika BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to z důvodu, že zákoník práce nestanoví, 

jaké povinnosti zaměstnavatele dopadají na domácí pracoviště, například pokud jde o používání a kontrolu 

elektrospotřebičů, parametry pracoviště nebo požární ochranu. Máme za to, že pokud jde o výkon běžné 

kancelářské práce, jsou rizika pracovních úrazů relativně velmi nízká – nevidíme zásadní rozdíl oproti 

výkonu práce z kanceláře. Je ale nutné, aby byl zaměstnanec proškolen, jak má pracoviště zaměstnance 

vypadat a co může (resp. nemůže) zaměstnanec doma dělat při práci (např. vařit nebo provádět jiné domácí 

práce). O proškolení by měl být proveden zápis, který by po podpisu zaměstnance měl být uložen  

v příslušné složce zaměstnance.     

 


