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Po zkušenostech z předchozích 2 let se vnímání home office zcela proměnilo. Z výjimečného 

benefitu se stala takřka samozřejmost. Také trend se zájmem o home office se obrátil, zatímco 

před několika lety po něm řada zaměstnanců toužila, tak nyní se trend obrací a zaměstnanci 

se chtějí, alespoň na část pracovní doby, vrátit na pracoviště zaměstnavatele. Home office je 

pouze benefitem, ale zaměstnavatel ho nemůže nařídit, jen v případě doslovného ujednání  

v pracovní smlouvě, což může být někdy problém. 

Největším problémem je „donutit“ pracovat zaměstnance v době, kdy je to pro zaměstnavatele 

vhodné, protože v případě home office se na zaměstnance nevztahuje stanovování pracovní 

doby zaměstnavatelem, ale je pouze na zaměstnanci, jakým způsobem si pracovní dobu 

rozvrhne. 

Pro nastavení způsobu výkonu home office nepostačuje pouze ústní dohoda mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnance, ale je třeba dodatku k pracovní smlouvě nebo dohoda  

o výkonu práce na home office. Zejména je důležité vhodně stanovit, kde bude home office 

vykonáván, neboť pokud se výkon pevně stanoví na konkrétní adresu, je zaměstnanec povinen 

vykonávat home office právě z dané adresy a zaměstnavatel může takový způsob výkonu 

práce kontrolovat. 

K rozvrhování pracovní doby by měl být zaměstnavatel předem informován, v jakém čase bude 

zaměstnanec pracovat, nikoliv opačným způsobem. Např. Zaměstnanec stanoví svoji pracovní 

dobu 9-13h a 16-20h. 

S rozvrhováním práce souvisí zejména kontrola splněných úkolů, resp. výsledků práce. 

Nejvhodnějším způsobem je stanovování denních případně týdenních cílů a jejich následná 

kontrola formou reportů. 

Stále aktuální otázkou je problematika BOZP, kdy současná právní úprava umožňuje pouhou 

fotodokumentaci pracovního místa, přičemž jeho vhodnost může zaměstnavatel kontrolovat, 

samozřejmě za čl. 12 ZLPS – Právo na nedotknutelnost obydlí. 

(pokračování v právním zpravodaji příští týden) 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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