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Výkon práce z domova však neovlivnil pouze tento firemní benefit, ale změnil uvažování 

managementu firem. Některé společnosti zrušili v některých případech až 1/3 „židlí“, kdy zejména 

u velkých společností došlo někdy až k prodeji či ukončení pronájmu kancelářských prostor.  

V minulosti běžná skutečnost, že jeden pracovní stůl a jedna pracovní židle je spjata pouze  

s jedním pracovníkem je minulostí, dokonce i sdílení pracovního stolu dvěma pracovníky je  

v současné době v některých společnostech již takřka pravěkým přístupem. Běžnou skutečností 

je, že každý den se na pracovišti schází vždy jeden specializovaný útvar a právě v den, kdy se tým 

sejde probíhá porada a rozvrh práce na následující pracovní dny (nemusí se vždy pracovní týden 

překrývat s kalendářním týdnem). 

Často opomínanou oblastí je BOZP, kdy zaměstnavatel musí zajistit podmínky vhodné pro výkon 

práce prostřednictvím home office. Často se o způsobu schválení pracovního místa využívání 

fotografie takového místa, ale je možné využít také formu čestného prohlášení zaměstnance  

o tom, že podmínky, jenž jsou zákonem vyžadovány, jsou splněny. 

Pracoviště vhodné pro home office by mělo být umístěno tak, aby zaměstnanec mohl vykonávat 

práci zcela nerušeně – proto je vhodné, aby byla vymezena konkrétní adresa a například byly 

zakázány výkony práce z domova v místě kaváren nebo „z pláže“. Taktéž teplota se musí 

pohybovat v rozmezí 20 až 27 stupňů celsia, další hodnotou je hluk, jehož hodnota nesmí být vyšší 

než 65 dB. Domácí pracoviště musí být vybaveno lékárničkou. Za zcela samozřejmé by mělo být 

využití vhodného pracovního stolu s vhodným sedadlem. Zároveň v případě práce s počítačovou 

technikou je nutné, aby bylo využito takové techniky, jenž umožňuje minimalizovat fyzickou zátěž, 

tedy nastavitelný monitor, ergonomickou klávesnici a myš a také případně podložku pod nohy. 

Tyto podmínky, které musí být splněny musí zaměstnanec znát, je tedy vhodné zaměstnance  

s těmito povinnostmi seznámit v rámci vstupního školení nebo v případě již současných 

zaměstnanců jim tyto znalosti doplnit prostřednictvím vhodných školení. 

Největším problémem v případě kontroly pracovního místa je jeho aktuálnost, resp. je zcela 

nepostačující, aby bylo pracovní místo zkontrolováno jen jednorázově, ale naopak musí docházet 

k pravidelným kontrolám ze strany zaměstnavatele. 

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. 
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