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Tento článek navazuje na probíranou problematiku home office z článku z 8. března 2022. V tomto 

článku jsme upozorňovali na nutnost stanovení pevné adresy, ze které bude zaměstnanec pro 

zaměstnavatele provádět svoji práci. U zaměstnanců, kteří svoji práci vykonávají v případě home office 

jednoho konstantního místa, nejčastěji místa trvalého bydliště, problém není. Problematické body 

nastávají u těch zaměstnanců, například ve dnech pondělí až středa vykonávají práci z bodu A a ve 

dnech čtvrtek a pátek z bodu B, nebo jiným způsobem tyto body kombinují. Vždy je třeba, aby 

pracoviště bylo plně zdokumentováno a prošlo kontrolou ze strany zaměstnavatele, že splňuje 

náležitost BOZP apod. Z tohoto důvodu je zcela nevhodné, aby výkon práce z domova (home office) 

byl uskutečňován například z kaváren nebo obdobných prostor. 

U problematiky BOZP je to však složitější, neboť stále nepanuje shoda na tom, jakým způsobem může 

zaměstnavatel kontrolovat místo výkonu práce, kdy je tato skutečnost částečně v rozporu s právem  

na soukromí. 

Další problematickou oblastí je také kompenzace nákladů zaměstnancům ze strany zaměstnavatele, 

neboť jedním ze znaků pracovněprávního vztahu je výkon práce na náklady zaměstnavatele. Jakým 

způsobem je možné prokázat tyto náklady? V praxi je to takřka nemožné, neboť v případě nákladů na 

elektřinu, vodu nebo plyne je takřka nemožné prokázat, že tyto náklady souvisí pouze k výkonu práce 

z domova, a nikoliv k jiným věcem. Typicky se může jednat o úhradu nákladů spojených s vytápěním 

bytu, kdy je byt běžně vytápěn i v okamžiku nepřítomnosti zaměstnance, tudíž je velmi obtížné až 

nemožné stanovit nárůst nákladů – tedy přímé náklady na výkon home office ze strany zaměstnance, 

které může uplatnit vůči zaměstnavateli k proplacení. Méně problematická by mohla být situace, kdy 

zaměstnanec dříve nepoužíval internetové připojení a až s výkonem práce z domova si jej nechal zřídit, 

což by nepůsobilo problém, ale pouze za situace, že toto internetové připojení nebude používáno  

k soukromým aktivitám zaměstnance nebo připojení nebude využíváno dalšími členy domácnosti. 

Často sporným bodem je pracovní doba, kterou nelze vymezit pracovní smlouvou, neboť v případě 

výkonu práce z domova si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám, a proto je vhodné toto řešit 

interní směrnicí, ve které se stanový pevná část pracovní doby a její pružná část a doba, ve které by 

neměla práce být vykonávána (zejména u pracovních pozic, kde je nutná součinnost s kolegy apod.) 

Pokračování článku naleznete 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. 
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