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Případy práce mimo pracoviště zaměstnavatele

⁄ home office - benefit spočívající v možnosti pracovat z domova 
příležitostně / po určitý počet dní v týdnu/měsíci

⁄ home working - zaměstnanec vykonává převážně práci z domova

 “domácký zaměstnanec“  = zaměstnanec pracující podle 
dohodnutých podmínek doma, a to v pracovní době, kterou si 
sám rozvrhne (§ 317 ZP a § 3 písm. n) z.č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění)

⁄ práce na dálku - zaměstnanci pracují v “terénu“ (např. obchodní 
zástupci, lesníci, montéři), nikoliv z určitého pevného místa 

⁄ mimořádná práce z domova - např. dodělání úkolu z domova - není 
oficiální; v praxi funguje s dovolením/na příkaz zaměstnavatele

S výjimkou domáckých zaměstnanců chybí výslovná právní úprava, i tak 
ale v praxi neznám problematické případy (zejm. s náklady či BOZP)
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Zákoník práce neobsahuje žádnou specifickou úpravu home office

⁄ úprava tzv. domáckých zaměstnanců (kteří si sami rozvrhují svou práci) 
v praxi většinou zaměstnavatelům nevyhovuje, protože chtějí, aby byl 
zaměstnanec dostupný a tedy pracoval právě v rámci standardní 
(případně modifikované, ale pevné) pracovní doby

Novela ZP z 2016 měla zavést výslovná pravidla, která nicméně v 
zásadě vyplývají již z tehdejší (i dnešní) právní úpravy, zejm. nutnost 
dohody o home office a povinnost hradit související náklady

⁄ novela rozlišovala obvyklý a výjimečný home office

⁄ u obvyklého požadovala dodatek pracovní smlouvy a úhradu nákladů

⁄ novela nakonec nebyla přijata (skončení PS v říjnu 2017)

Nyní připravovaná novela ZP home office neřeší (zatím)

Home office nemusí být výlučně o práci z domova - plně dopadá na 
jakoukoliv práci ze stabilního místa mimo pracoviště zaměstnavatele, 
respektive na práci ze soukromých prostor zaměstnance nebo jiné s ním 
spojené osoby 

Home Office – Neschválená novela 2016
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Podmínky závislé práce (§ 2/2 ZP)

⁄ závislá práce musí být vykonávána m.j. na náklady zaměstnavatele a 
na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě jiném dohodnutém místě

Místo výkonu práce (§ 34/1 písm. b) ZP)

⁄ pracovní smlouva musí obsahovat místo nebo místa výkonu práce

Pracovní cesta (§ 42 ZP)

⁄ časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu 
práce mimo sjednané místo výkonu práce, na základě dohody s ním

Pravidelné pracoviště (§ 34a ZP)

⁄ není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely 
cestovních náhrad, platí, že jím je sjednané místo výkonu práce 
(případně jde o obec, ve které nejčastěji začínají cesty za účelem 
výkonu práce s tím, že nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec) 

Cestovní náhrady (§ 151-190 ZP)

⁄ zaměstnanci náleží náhrada výdajů vzniklých v souvislosti s prací, 
resp. m.j. při pracovní cestě a/nebo cestě mimo pravidelné pracoviště

Home Office – Právní úprava v ZP
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Z obecné právní úpravy (zejm. § 2/2 ZP) se dovozuje nutnost dohody

⁄ zaměstnanci nemají na home office nárok a ani zaměstnavatelé jej 
nemohou nařídit, a to ani v rámci sjednaného místa výkonu práce 

Není jasná povaha dohody o home office - jde o ujednání o místě 
výkonu práce, popř. pravidelném pracovišti?

A. Pokud se domácí pracoviště nachází mimo sjednané místo výkonu 
práce, patrně jde o (dočasnou) změnu (příp. doplnění) pracovní smlouvy

⁄ taková změna je možná jen písemně (§ 564 OZ) v rámci dodatku 
pracovní smlouvy (označení dokumentu není podstatné); jinak pokuta

B. Pokud se domácí pracoviště nachází v rámci sjednaného místa 
výkonu práce, o změnu či doplnění se nejedná

⁄ dohoda o home office stačí i ústní, případně emailem

⁄ novela 2016 hovořila vždy o dohodě v pracovní smlouvě 

I s ohledem na home office je dobré sjednávat místo výkonu práce šířeji 
než konkrétní adresa (+ nedoporučuji sjednávat pravidelné pracoviště)

Home Office – Smluvní základ
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Doporučujeme používat zdravý rozum a odlišovat výjimečný a 
příležitostný home office od těch stabilních a pravidelných

Obecně lze doporučit stručnou písemnou dohodu, nemusí se ale nutně 
jednat o oficiální dodatek pracovní smlouvy 

⁄ měl by stačit i email, případně u jednorázových případů i ústní dohoda

⁄ dohoda by měla řešit specifika - místo, rozvrh, počátek, náklady, BOZP 
a ukončení

Dohodu by měla doprovodit relativně delší směrnice

⁄ měla by řešit společná pravidla, zejm. proces povolení (kdo může 
žádat, kdo a kdy rozhoduje, zda má právo “veta“), základní podmínky 
účasti (BOZP, povaha práce, plnění povinností, nulové náklady), 
podmínky fungování (dostupnost, kvalita práce, timesheets, 
odvolatelnost)

⁄ může řešit i případné výjimečné home office

Oba dokumenty je vhodné provázat (dohoda odkazuje na směrnici) 

I tak existují nejasnosti - lze měnit směrnici jednostranně? jaká je povaha 
směrnice (pracovní řád - souhlas odborů)?

Home Office – Smluvní základ
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Obecně nese veškeré náklady zaměstnavatel (§ 2/2 a 151 ZP)

⁄ dle § 346c ZP se zaměstnanec nemůže nákladů vzdát (i kdyby tak 
učinil dobrovolně, tak se k tomu dle § 346d ZP nepřihlíží)

⁄ novela 2016 zakazovala zahrnutí nákladů (komunikace a provozní 
náklady) ve mzdě, avšak i bez novely to je sporné 

Obecně sice náklady spojené s home office asi spíše vznikají, ale právní 
podmínky povinné náhrady jsou následující:

⁄ náklady musí vzniknout (co když se svítí stále? je paušál nákladem?)

⁄ náklady musí vzniknout zaměstnanci (nikoliv třeba rodičům)

⁄ musí být zaměstnancem uplatněny (zaměstnavatel nemusí urgovat)

⁄ zaměstnanec musí náklady prokázat (u provozních nákladů složité) 

Lze vyhlásit benefitní home office program jen pro zaměstnance, kterým 
žádné náklady nevzniknou s tím, že pokud ano, tak dojde k úhradě, ale 
také ukončení účasti zaměstnance v programu? mám za to že ano

Home Office – Náklady zaměstnance
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Inspekce práce může zaměstnavatele “tlačit“ do proplácení nákladů

⁄ neposkytnutí náhrad nákladů lze postihnout pokutou “jen“ 200.000 Kč

⁄ jedná se o nejnižší pokutu dle zákona o inspekci práce

Bohužel, ani proplácení nákladů není bez rizika

⁄ náhrada má ideální daňový režim (uznatelná, bez daně a odvodů)

⁄ finanční úřady mohou mít pochybnosti o reálné výši

⁄ výši nákladů je přitom složité stanovit

⁄ nejrizikovější jsou paušály (rozdíly mezi léto/zima či garsonka/vila?), 
které nicméně z právního hlediska lze zavést a vyčíslit i bez dohody
se zaměstnancem (což požadovala novela 2016, která ale úhradu 
nákladů spojovala jen s pravidelným home office) 

Doporučujeme řešit v dohodě stran - nelze sjednat, že nenáleží

Home Office – Náklady zaměstnance
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Cestovní náhrady (zejm. stravné) 

⁄ náleží při pracovní cestě či cestě mimo pravidelné pracoviště (§152 ZP) 

⁄ asi není nutné řešit, pokud zaměstnanec pracuje v rámci sjednaného 
místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště

⁄ pokud pracuje mimo - jde o cestu (coby podmínku cestovních náhrad)?

⁄ mám za to, že nikoliv (stravné nenáleží), protože třeba na jídlo 
zaměstnanci zvýšené výdaje nevznikají

⁄ navíc, místo pobytu není vyžadováno zaměstnavatelem (není potřeba 
pro práci, navíc jde o benefit)

⁄ jasné to ale není a lze doporučit to jasně vysvětlit ve směrnici (příp. 
dohodě) o home office

⁄ ALE, pokud stravné zaměstnavatel poskytne, nelze vyloučit debaty s 
finančním úřadem

Dle mého názoru zaměstnanci náleží případně stravenka

Home Office – Cestovní náhrady
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Zákoník práce neřeší BOZP aspekty home office - nejednoznačný 
problém (proto to myslím raději neřešila ani novela 2016)

⁄ nejedná se o pracoviště zaměstnavatele a ten tak může mít případně 
jen omezené povinnosti, není ale jasné, které přesně 

⁄ nemá ani právo vstupu do obydlí (nemůže zaměstnance kontrolovat při 
výkonu práce)

⁄ riziko fiktivních pracovních úrazů je vyšší, ale prokazovat musí 
zaměstnanec a při administrativní práci je obecně riziko malé

⁄ je vhodné provést a zdokumentovat určité základní BOZP školení - po 
domluvě s odpovědnou osobou (“bezpečákem“), zejm. pokud jde o 
obsah

⁄ s bezpečákem by měl zaměstnanec řešit i splnění obecných požadavků 
BOZP na pracoviště (coby podmínku účasti v programu home office)

Mám za to, že existující nejistota a rizika by neměla bránit umožnění 
home office

Home Office – BOZP
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Dokumentace k home office (směrnice, příp. dohoda) by měla dále řešit i 

⁄ nutnost dostupnosti zaměstnance (tel. číslo, email)

⁄ právo zaměstnavatele odvolat zaměstnance při naléhavé potřebě 
(nejasné, zda jde o cestu do zaměstnání a zpět a zda náleží náklady)

⁄ povinnost respektovat pracovní dobu (určitou část - lze kombinovat s 
pružnou pracovní dobou)

⁄ povinnost zaměstnance psát timesheets (evidovat odpracovanou 
dobu), třeba i denně (lze stanovit přísnější pravidla než při práci na 
pracovišti)

⁄ i v rámci home office platí pravidla pro přesčasy (jde jen o práci na 
příkaz či se souhlasem nadřízeného)

⁄ home office lze podmínit podpisem potvrzení/dohody o převzetí 
vybavení s přísnější odpovědností za ztrátu svěřených věcí

⁄ možnost ukončení - POZOR na sankční odebrání home office - mělo 
by být vázáno na související okolnosti (zhoršená kvalita práce apod.)

Home Office – Na co nezapomenout
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Musí zaměstnavatel řešit odloučení zaměstnance (kontakt s kolegy)?

Lze sjednat home office bez vazby na jakékoliv místo (pracujte si kde 
chcete)?

Má zaměstnavatel povinnost zajistit technické a programové vybavení?

Má zaměstnanec povinnost chránit údaje, se kterými pracuje v rámci 
home office?

Může zaměstnanec pracovat home office během tzv. sick days?

Může dojít ke kontrole inspekce práce v bytě zaměstnance?

Může zaměstnavatel vyžadovat svou přítomnost při takové kontrole?

Může zaměstnavatel odmítnout žádost o home office, když předchozí 
žádost jiného zaměstnance vyhověl?

ANO / NE        

Home Office – Další neupravené okruhy
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Zajímají Vás pracovněprávní novinky? 

Chcete vědět vše důležité pro personální praxi okamžitě?

Přihlaste se ke sledování našeho LinkedIn kanálu

Labour Law News by PRK Partners
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