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Hrubou chybou lékařů někdy je, že bez výpisu pracovnělékařskou prohlídku automaticky 
odmítají provést, aniž by zvážili jiné možnosti získání informací o anamnéze zdravotního stavu. 
Tím uchazeči o práci protiprávně odebírají možnost získání zaměstnání.

VÝHODY A RIZIKA HOME OFFICE
Mgr. Michal Vrajík, samostatný advokát
JUDr. Radim Marada, advokátní koncipient

Možnost pracovat z domova byla až donedávna spíše občas se vyskytujícím benefitem 
a nebyla rozhodně považována za samozřejmost. Ačkoliv byla sice některými zaměst-
navateli tato možnost nabízena, tak za standard byla stále považována spíše „klasická“ do-
cházka na pracoviště. Tento režim práce má totiž svá specifika, znamená pro pracovní život 
zaměstnance i zaměstnavatele jiný způsob fungování a vyžaduje zejména vyšší míru dů-
věry ze strany zaměstnavatele, a naopak vyšší míru samostatnosti a odpovědnosti 
ze strany zaměstnance.

Naruby toto vnímání obrátila až epidemie onemocnění COVID-19, která vyvolala ve všech 
zemích světa potřebu uvažovat nad tím, jak omezit zbytné lidské kontakty ve společ-
nosti za účelem omezení šíření nákazy. Práce z domova (tam, kde je možná) přitom me-
zilidské kontakty omezuje, a stala se tak pro řadu zaměstnavatelů užitečným nástrojem, jak 
zamezit v pracovních kolektivech nákazám, a tím i potenciálnímu ochromení provozu. Ostatně 
práce z domova byla v jednotlivých vlnách pandemie zaměstnavatelům důrazně doporučo-
vána i vládou České republiky1, a z benefitu se tím pádem stal do jisté míry standard u těch 
prací, které z domova vykonávat lze. Z práce z domova se tak s trochou nadsázky stal 
jeden z hlavních nástrojů boje proti koronavirové infekci a ekonomickým následkům způso-
beným přijetím opatření k zamezení jejího šíření.

Ruku v ruce s tím jde i to, že právní úprava práce z domova v zákoně č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je spora-
dická a ponechává řadu věcí na dohodě stran. Co se dříve mohlo jevit jako spíše akademický 
problém, je nyní podle názoru autorů jedním z největších nedostatků zákoníku práce, 
protože již nejde „pouze“ o benefit, ale o běžný režim práce dopadající na velké množství 
zaměstnanců, jenž není dostatečně právně ošetřen. Zaměstnavatel se může bez odborné 

1  Viz např. krizové opatření vlády vydané usnesením vlády České republiky č. 134 ze dne 14. února 2021  
publikované ve Sbírce zákonů pod č. 68/2021 Sb., týkající se omezení volného pohybu osob v okre-
sech Cheb, Sokolov a Trutnov z důvodu nepříznivé epidemické situace v těchto regionech. V bodě IV. 
odst. 1. písm. c) tohoto opatření bylo zaměstnavatelům důrazně doporučeno, aby podporovali práci 
z domova tam, kde nelze předejít větší kumulaci zaměstnanců nebo zajistit zachování minimálního 
doporučeného rozestupu 2 metrů.
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pomoci snadno „ztratit“, když v některých praktických otázkách není ostatně sjednocena ani 
odborná veřejnost. Některým praktickým aspektům se věnujeme dále v tomto textu.

Článek je podle svého názvu zaměřen na výhody a rizika práce z domova. Neklade 
si tedy ambice představit komplexní právní výklad ke všem souvisejícím otázkám. Zachycuje 
pouze ty body, které autoři pokládají za prospěšné, či naopak potenciálně rizikové pro účast-
níky pracovněprávních vztahů.

PODSTATA REŽIMU PRÁCE Z DOMOVA
Pro práci z domova je typické to, že odpadá jeden z častých průvodních jevů závislé práce, 
jímž je konání práce z pracoviště zaměstnavatele, když i zákoník práce předpokládá, že zá-
vislá práce může být konána na jiném dohodnutém místě (viz § 2 odst. 1 zákoníku 
práce).

PŘÍKLAD 1
Kromě práce z domova je tak přípustné, aby se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem 
na práci na dálku i z jiných míst, např. z internetové kavárny či z pláže. Vždy je však nutná 
dohoda a zaměstnavatel by u těchto specifických případů měl myslet především na to, 
že čím obskurnější je sjednané místo výkonu práce, tím obtížnější je zajištění bezpečnosti 
dat, obchodního tajemství, osobních údajů a v neposlední řadě kontroly zaměstnance.

Jinak ovšem až na výjimky zákoník práce zaměstnanci ani zaměstnavateli neposkytuje 
nějaké zásadnější úlevy a vztahuje se na práci z domova totožně jako na práci z pracoviště za-
městnavatele. Znamená to tedy například, že zaměstnavatel je povinen plnit vůči zaměstnanci 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v plném rozsahu (vyplý-
vající zejména z § 101 až § 106 zákoníku práce). Jak bude dále uvedeno, taková konstrukce 
je zcela nevyhovující a neodpovídající realitě praktického života.

Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem mohou být v zásadě dohodnuty dva režimy 
práce z domova. Buďto zaměstnavatel zaměstnanci i při práci z domova rozvrhuje pracovní 
dobu, kdy jde v takovém případě o „řízenou“ práci z domova. Druhou alternativou vyžadující 
vyšší míru důvěry a samostatnosti zaměstnance je, že si zaměstnanec pracovní dobu rozvr-
huje sám.2 Z podstaty věci vyplývá, že nejsou vyloučeny ani různé mezivarianty, např. výkon 
práce částečně z pracoviště s pracovní dobou rozvrženou zaměstnavatelem a částečně mimo 
pracoviště s tím, že si pracovní dobu rozvrhuje zaměstnanec sám.

PŘÍKLAD 2
Zaměstnavatel a zaměstnanec se tak mohou například dohodnout, že se zaměstnanec 
předčasně vrátí do práce z rodičovské dovolené s tím, že namísto původního úvazku 
ve výši 1,0 bude dohodnut úvazek 0,6, přičemž v pondělí a v úterý bude zaměstnanec 
pracovat na pracovišti v zaměstnavatelem rozvržené pracovní době, ve středu bude pra-
covat z domova v pracovní době, kterou si sám rozvrhne, a konečně ve čtvrtek a v pátek 
bude mít volné dny.

2  Podle současné právní úpravy je takový režim práce z domova částečně upraven v § 317 zákoníku 
práce. Pro účely dalšího výkladu rovněž autoři ponechávají stranou specifický režim akademických 
pracovníků, u kterých § 70a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předpokládá, že část své 
pracovní doby budou vykonávat v pracovní době, kterou si sami rozvrhují, a na místě, které si sami 
určí. Tento režim je na rozdíl od práce z domova dán přímo zákonem, i když se dále uvedené aspekty 
mohou částečně vztahovat i na tuto část pracovní doby akademických pracovníků.
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VÝHODY PRÁCE Z DOMOVA
Vyšší flexibilita je jeden z hlavních důvodů, jenž zaměstnavatele vedl k tomu, aby svým 
zaměstnancům tento benefit nabízeli. Pro zaměstnavatele to znamená, že nemusí všem 
zaměstnancům vybavovat pracoviště, což může představovat nezanedbatelnou úsporu 
na režijních nákladech. Zejména administrativní a podobná oddělení je takto možné 
z velké míry přesunout z kancelářských budov do domovů zaměstnanců, čímž může 
zaměstnavatel optimalizovat své náklady a část takto ušetřených finančních prostředků inves-
tovat např. do rozvoje svého podnikání.

Obdobný přínos má práce z domova samozřejmě i pro zaměstnance. Práce z domova, 
zejména rozvrhuje-li si zaměstnanec pracovní dobu sám, zaměstnancům umožňuje snáze 
dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (tj. princip work-life balance), 
na což klade důraz zejména velká část mladší generace zaměstnanců. Zaměstnanec si díky 
tomu může lépe rozvrhnout práci podle svých potřeb (tj. např. podle toho, zda se mu 
lépe pracuje ráno, nebo naopak večer, práce z domova rovněž zaměstnanci lépe umožňuje 
zařídit si své osobní záležitosti). U některých zaměstnanců může práce z domova vést i k lep-
šímu pracovnímu výkonu, když některým zaměstnancům se lépe pracuje v domácím pro-
středí, byť je toto samozřejmě individuální záležitostí.

Pro některé zaměstnance představuje práce z domova vstřícnější formu zaměstnání, která 
jim umožňuje skloubit např. rodičovské povinnosti se zaměstnáním. Práce z domova 
je tedy uživatelsky vstřícná díky snazší možnosti poskytovat zaměstnancům kratší úvazky. 
U zaměstnankyň-matek je snazší se během čerpání rodičovské dovolené dohodnout 
na další spolupráci z domova namísto hledání náhrady a nutnosti zapracovat novou 
pracovní sílu bez zkušeností.

S tím úzce souvisí i reputace zaměstnavatele na pracovním trhu. I přes částečné narušení 
pracovního trhu v důsledku koronavirové krize zaměstnavatelé stále (zejména v některých 
odvětvích) „soupeří“ o zaměstnance. Práce z domova je s ohledem na současnou situaci 
vyhledávaným benefitem, a dá se dokonce i říci, že znevýhodněn na trhu práce může 
být spíše ten zaměstnavatel, jenž práci z domova svým zaměstnancům neumožňuje. 
Nabízí-li zaměstnavatel za výhodných podmínek práci z domova, stává se tím na trhu práce 
konkurenceschopnějším, což má význam zejména při náboru kvalifikovaných zaměstnanců, 
příp. zaměstnanců s úzkou specializací.

PŘÍKLAD 3
Práce zcela nebo zčásti z domova je tak vhodná a možná u zaměstnanců z oblasti IT, 
u překladatelů, marketingových specialistů apod.

Práce z domova rovněž může být vhodným motivačním nástrojem jakožto pobídka 
k lepším pracovním výkonům na straně zaměstnance. Protože se práce z domova zavádí zá-
sadně na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele, je v zásadě možné, aby zaměst-
navatel umožnil pracovat z domova pouze těm zaměstnancům, kteří se osvědčili 
na pracovišti, a kterým tedy může dostatečně důvěřovat, i když je „pustí“ z dohledu. 

Při zavádění takových motivačních programů musí zaměstnavatel ovšem dbát na to, 
že je povinen dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci ve srovna-
telném postavení i v oblasti pracovních podmínek (viz § 16 odst. 1 zákoníku práce). Pod 
pojem pracovních podmínek lze podle názoru autorů podřadit i to, kterému okruhu zaměst-
nanců ve srovnatelném postavení zaměstnavatel práci z domova nabídne. Pokud tedy zaměst-
navatel nabídne jen polovině zaměstnanců v administrativě práci z domova (právě s odkazem 
na pracovní výsledky v návaznosti např. na nějaké hodnocení), měl by být připraven odůvod-
nit tento odlišný přístup před příslušnými orgány veřejné moci (inspektoráty práce, 
soudy) právě tímto objektivním kritériem.
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PŘÍKLAD 4
Je tedy v pořádku, pokud zaměstnavatel neumožní práci z domova zaměstnanci, který 
se již dříve neosvědčil, protože během práce z domova podával horší výkony než při práci 
z pracoviště. Naopak by ale zaměstnavatel neměl práci z domova odmítnout jen zaměst-
nancům – mužům s tím, že jde o „ženský benefit“, nebo jen zaměstnancům bezdětným 
s tím, že home office poskytuje jen lidem s rodinami apod.

Společnou výhodou pro všechny zúčastněné je dále i to, že právě rozšířením pracovního 
režimu z domova došlo k přechodu mnoha pracovních aktivit pod on-line platformy. 
Může jít např. o různé schůzky, videokonference, porady, školení apod., které lze při použití 
současné techniky uskutečnit bez potřeby osobního setkání a cestování. Snižuje se tím tak 
ekonomická a ekologická zátěž způsobená cestováním zaměstnanců, protože tyto cesty 
lze omezit pouze na nezbytně nutné případy, které se neobejdou bez osobního řešení situace.

Aktuální je i nadále otázka zamezení šíření onemocnění COVID-19. Co největší snížení 
zbytných mezilidských kontaktů představuje jeden z nástrojů, jak je možné udržet tuto nákazu 
dlouhodobě pod kontrolou. Z poskytování možnosti práce z domova zaměstnancům se tak 
stává celospolečenský zájem. Navíc má takový přístup výhodu i pro samotné zaměstna-
vatele v tom, že snížení počtu kontaktů redukuje riziko nařízení karantény vůči těm 
zaměstnancům, kteří do práce chodit musí. Jde tedy o jeden z kamínků mozaiky, jak 
zabránit ohrožení provozuschopnosti zaměstnavatele.

U zaměstnanců pracujících z domova nemusí na rozdíl od zbývajících zaměstnanců karan-
téna představovat překážku v konání práce. U těchto zaměstnanců tedy v zásadě postačí, po-
kud bude zaměstnanec dodržovat karanténní opatření a omezení (tj. není např. možné, 
aby během karantény byl zaměstnanec vysílán na pracovní cesty), nicméně pracovat může 
(pokud s tím sám souhlasí) i nadále. Těží z toho přitom obě strany pracovněprávního 
vztahu – zaměstnavatel nepřichází o pracovní sílu a zaměstnanec nepocítí výpadek příjmů, 
neboť z pracovněprávního hlediska nebude na překážce v práci s nárokem na náhradu mzdy 
nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (viz § 192 odst. 2 zákoníku 
práce), ale bude za práci dostávat mzdu nebo plat v plné výši.

RIZIKA PRÁCE Z DOMOVA
Největší nevýhoda práce z domova vyplývá z její podstaty, protože ji lze zavést pouze 
v těch odvětvích, kde to umožňuje povaha vykonávané práce. Tento režim se tak 
může uplatnit jen tam, kde zaměstnanec nepotřebuje k výkonu práce specifické pracovní ná-
stroje na pracovišti nebo není nutná osobní přítomnost zaměstnance z jiného důvodu. Zpra-
vidla půjde o „kancelářské“ práce, které může zaměstnanec zastat v podstatě odkudkoliv 
s výpočetní technikou zapůjčenou zaměstnavatelem. U řady jiných zaměstnání (výrobní 
linky, infrastruktura, zdravotnictví apod.) je však práce z domova pojmově vyloučena.

Umožněním práce z domova se dále zaměstnavatel vzdává možnosti důkladné kont-
roly zaměstnance. Zatímco na pracovišti lze supervizi zaměstnance zajistit poměrně snadno 
(včetně kontroly toho, kdy je zaměstnanec na pracovišti přítomen), u práce z domova nemá 
zaměstnavatel kontrolu nad tím, zda zaměstnanec tráví svou pracovní dobu plněním pracov-
ních povinností. Pokud si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám, musí zaměstnavatel 
spoléhat na to, že tak skutečně učiní v rozsahu odpovídajícím ujednanému úvazku. Práce 
z domova je tak tedy vhodná pouze pro prověřené zaměstnance, na něž se zaměstnavatel 
může dostatečně spolehnout.

Částečně je možné toto riziko sanovat tím, že vedoucí zaměstnanec může mít i na dálku 
přehled o tom, jaké pracovní úkoly zaměstnanec splnil a kdy, může si vyžádat odevzdání vý-
kazu provedené práce za každý týden apod. Ovšem zcela tento aspekt bez nepřiměřených 
a z hlediska zákona zakázaných opatření (např. permanentní sledování zaměstnanců přes 
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kameru) zaměstnavatel pokrýt nemůže, a musí se tak více či méně spoléhat na loa-
jalitu a spolehlivost zaměstnance.

PŘÍKLAD 5
Mezi oblíbené nástroje kontroly práce na dálku patří ty, které jsou vůči soukromí zaměst-
nance méně invazivní, např. nástroje umožňující sledovat využívání pracovního počítače 
zaměstnance, v jakém rozsahu zaměstnanec tráví čas na internetu apod.

Při práci z domova používá zaměstnanec zpravidla nějaké uživatelské rozhraní za-
městnavatele na dálku, umožňující přístup do e-mailové schránky nebo na sdílené disky 
zaměstnavatele apod. Zatímco na pracovišti je snazší předcházet neoprávněným přístupům 
(principem omezené interní sítě apod.), v případě práce z domova je nutné zaměstnanci zajis-
tit dálkový přístup, čímž se zejména při nedostatečném bezpečnostním vybavení výpočetní 
techniky zaměstnance zvyšuje riziko úniků dat a všeobecně citlivých informací.

Umožnit zaměstnancům používat k práci své vlastní pracovní nástroje (politika BYOD 
– bring your own device) se na první pohled může jevit jako levnější řešení, nicméně v případě 
nedostatečného zabezpečení se může snadno obrátit proti zaměstnavateli, neboť zavedení 
režimu práce z domova nijak nesnižuje povinnosti zaměstnavatele např. na úseku 
ochrany osobních údajů3, a zůstává zcela odpovědným za jejich případné porušení. Mož-
nost vymáhat na zaměstnanci sankce uložené orgány veřejné správy za taková porušení je při-
tom poměrně problematická.4 

Práci z domova nelze nikdy zaměstnancům (a ostatně ani zaměstnavatelům prostřed-
nictvím opatření orgánů veřejné moci) nařídit. I když tedy zaměstnavatel práci z domova 
po zaměstnanci potřebuje, nesmí k tomu být zaměstnanec nucen, protože její podmín-
kou je dohoda, byť není vyloučeno její uzavření konkludentní formou5 tam, kde 
nedochází ke změně místa výkonu práce (viz dále). I bez ohledu na to ovšem autoři to-
hoto článku jednoznačně doporučují, aby byly podmínky výkonu práce z domova ošetřeny 
transparentně a průkazně, a to zejména z důvodu nepostačující právní úpravy. Pro řádné 
zavedení práce z domova tedy zásadně nestačí, že zaměstnanec zapne počítač doma a začne 
pracovat. Aby měl zaměstnavatel jistotu, že jej tento pracovní režim v budoucnosti z nějakého 
důvodu „nedožene“, je zcela nutné, aby měl v pořádku související dokumenty.

Za zcela nezbytné autoři považují uzavřít písemnou dohodu o práci z domova, 
ve které budou podmínky jejího výkonu jasně vymezeny, a minimálně částečně se tím 
odstraní právní vakuum, protože zákoník práce mnoho otázek spojených s prací 
z domova neřeší. Má-li zaměstnanec konat práci z domova z jiného místa výkonu práce, než 
má sjednáno jako místo výkonu v práce v pracovní smlouvě, je nutno právě ujednání o místě 
výkonu práce změnit písemným dodatkem k pracovní smlouvě. Pokud toto strany nedodrží 
a zaměstnanec začne i přesto z domova po dohodě se zaměstnavatelem pracovat, nelze 

3  Např. povinnost každého správce i zpracovatele osobních údajů provést vhodná technická a or-
ganizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení osobních údajů stanovená čl. 32 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4  Je tomu tak zejména z toho důvodu, že v praxi bude poměrně obtížné zaměstnanci prokázat 
úmyslný vztah k narušení bezpečnostních opatření, a půjde tak zpravidla nejvýše o zavinění 
v nedbalostní formě. V takovém případě je možnost zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci 
náhradu škody omezena do výše 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance  
(viz § 257 odst. 2 zákoníku práce).

5  Pokud zaměstnavatel zaměstnance požádá o práci z domova, a ten ji koná a souhlasí s tím, jedná 
se o dohodu o práci z domova uzavřenou konkludentním způsobem, protože se obě strany „faktic-
ky“ shodly na obsahu takové dohody tím, že se chovají, jako by byla uzavřena. Více např. přiměřeně 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013.
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sice již namítat neplatnost dohody práce z domova ani dodatku k pracovní smlouvě 
pro nedodržení formy6, nicméně se tím vystavuje riziku poměrně značných sankcí ze strany 
inspekce práce.7 Autoři rovněž doporučují (zejména v případě, kdy je práce z domova zavá-
děna hromadně) vymezit obecná práva a povinnosti vnitřním předpisem, se kterým 
zaměstnavatel zaměstnance seznámí.

Rozvrhuje-li si zaměstnanec sám pracovní dobu podle § 317 zákoníku práce, ztrácí 
tím nárok na jisté požitky garantované zákoníkem práce (právo na náhradu mzdy 
či platu při určitých překážkách v práci nebo mzdu či plat za práci přesčas či ve svátek). Pro za-
městnavatele to znamená ještě obtížnější možnost kontroly zaměstnance, neboť nemá 
kontrolu nad tím, v jaké dny a časy je zaměstnanec pro zaměstnavatele dostupný a pracuje. 
V takovém případě je nanejvýš vhodné v dohodě o práci z domova minimálně stanovit 
omezení časových úseků, na které si zaměstnanec nesmí pracovní dobu sám roz-
vrhnout (např. práce v noci, o víkendech, o svátcích apod.). S tím se spojuje i potřeba vyšší 
součinnosti zaměstnance při kontrole docházky, a to např. formou pravidelných týdenních 
výkazů práce.

PŘÍKLAD 6
V dohodě o práci z domova tak lze sjednat, že si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu 
sice sám, ale rozvrhuje si ji tak, aby pracoval jedině v pondělí až pátek mezi 6:00 a 22:00 
(aby bylo vyloučeno právo na příplatky za práci v noci a za práci v sobotu a v neděli) a zá-
roveň aby souvislý výkon práce nebyl nikdy delší než 6 hodin (kvůli dodržení právní úpravy 
přestávek v práci na jídlo a oddech) a v neposlední řadě aby výkon práce v rámci 24 hodin 
po sobě jdoucích nepřekročil 12 hodin (jako ekvivalent „směny“).

Velmi problematickou oblastí práce z domova je otázka nákladů vznikajících zaměst-
nanci při výkonu práce z domova. Zákoník práce totiž na jedné straně vyžaduje, aby byla 
závislá práce vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele (viz § 2 odst. 2 
zákoníku práce), na druhou stranu ovšem naráží na praktickou nemožnost tyto náklady 
(např. za elektrickou energii spotřebovanou zaměstnancem nad rámec „domácí“ spotřeby) 
konkrétně vyčíslit. Tato situace je z dále uvedených daňových hledisek velmi obtížně řeši-
telná a pro její řešení je nutná změna zákona. Částečně jí může zaměstnavatel čelit vydáním 
pravidel pro prokazování výše nákladů spojených s výkonem práce z domova, nicméně 
takové dokumenty nejsou pro správce daně nikterak závazné.

Zákon sice výslovně stanoví, že náklady spojené s vytvářením a dodržováním pracovních 
podmínek nejsou příjmem, a jejich náhrada zaměstnavatelem by neměla být zdaňována  
(viz § 6 odst. 7 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)), zákon o daních z příjmů ovšem neumožňuje podle 
názoru Finanční správy jejich paušalizaci s výjimkou náhrady za opotřebení vlastního nářadí.8 
Pokud tedy zaměstnanec neprokáže konkrétní výši nákladů (což je v případě některých 
nákladů takřka nemožné), nebude mu náhrada proplacena a případná paušální náhrada po-
skytnutá zaměstnavatelem bude podléhat dani z příjmů a pojistnému na zdravotní a sociální 
zabezpečení obdobně jako mzda nebo plat. Problematické může z obdobných důvodů pro 

6  I sjednání dodatku k pracovní smlouvě je možné konkludentní formou (k tomu i předchozí poznámka 
pod čarou). Byť je z právního hlediska k jeho uzavření předepsána písemná forma (§ 34 odst. 2 záko-
níku práce ve spojení s § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
za použití § 4 zákoníku práce), po započetí práce z domova se nelze pro tento nedostatek formy dovo-
lat neplatnosti takové dohody (dodatku k pracovní smlouvě) ve smyslu § 20 zákoníku práce.

7  Jde o přestupek podle § 12 odst. 1 písm. a), resp. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání může být zaměstnavateli uložena 
pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

8  Viz Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. listopa- 
du 2019 dostupný zde: www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ZAPIS_KV_KDP_11_2019.pdf
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zaměstnavatele být i zahrnutí této částky do daňově uznatelných nákladů (§ 24 odst. 1 zákona 
o daních z příjmů).

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům benefity, bude dále čelit otázce jejich 
poskytování zaměstnancům, kteří pracují z domova ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Jak 
již bylo uvedeno výše, zaměstnavatel není ani v těchto případech zbaven povinnosti dodržet 
zásadu rovného zacházení v oblasti pracovních podmínek a poskytování dalších plnění. Otáz-
kou tedy bude, zda konkrétní povaha benefitu objektivně brání zaměstnavateli v jeho 
poskytování zaměstnancům pracujícím z domova (např. poskytování zaměstnaneckého 
závodního stravování), kdy by ovšem v takovém případě měl zaměstnavatel zvážit poskytnutí 
odpovídající kompenzace.

PŘÍKLAD 7
Takovou kompenzací mohou být např. stravenky nebo stravenkový paušál, kterým bude 
zaměstnanci nahrazena nemožnost využití závodního stravování.

S ohledem na stejnou zásadu by měl dále zaměstnavatel zvážit, zda v důsledku práce z do-
mova mají skutečně všichni zaměstnanci stejné pracovní podmínky, a pokud ne, zda lze 
tento požadavek skutečně zajistit. Pokud tedy z domova pracují jen někteří zaměstnanci, měl 
by zaměstnavatel zvážit, zda „domácí“ pracoviště odpovídají alespoň přibližně standardům 
pracoviště zaměstnavatele, a případně se snažit tyto rozdíly vykompenzovat, pokud to bude 
v daném případě možné.

Konečně musí zaměstnavatel zvážit již uvedenou povinnost zajišťovat v plném rozsahu 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné řešení v tomto případě 
představuje pouze přiměřená změna zákona, protože dosavadní právní úprava po zaměstna-
vateli vyžaduje, aby např. zajistil stejný bezpečnostní standard pracoviště bez ohledu na to, 
zda se zaměstnanci nacházejí na pracovišti, nebo u sebe doma. Možnost kontroly pracoviště 
a dodržování bezpečnostních standardů je přitom ve druhém případě značně omezena prá-
vem zaměstnance na zachování ústavně zaručené domovní svobody, aniž by ovšem zákon 
na druhou stranu poskytoval zaměstnavatelům jakékoliv úlevy v této oblasti.

V tomto směru se proto autoři mohou omezit pouze na doporučení pro zaměstnavatele, 
aby pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci udělali maximum. Zaměst-
nance je tedy potřeba v těchto otázkách proškolit, zajistit namátkové kontroly pracoviště 
se souhlasem zaměstnance (např. prostřednictvím webkamery) a dodat zaměstnanci na své 
náklady výbavu, kterou musí každé pracoviště obsahovat, pokud je už zaměstnanec 
nemá (lékárnička, hasicí přístroj). Pokud zaměstnanec odmítne spolupracovat, je nutné jej 
upozornit na to, že v takovém případě nemůže být zaměstnavatel odpovědný za pracovní 
úraz utrpěný na domácím pracovišti, což by mělo být hlavním motivačním katalyzátorem pro 
zaměstnance, aby tyto snahy zaměstnavatele nesabotovali. Za zcela nezbytné dále autoři po-
važují konzultaci těchto otázek s odborníkem na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protože právní úprava dává pouze velmi obecný rámec.

ZÁVĚR
Práce z domova bude i po odeznění koronavirové krize jevem, se kterým se budeme stále 
více a více setkávat. Autoři se totiž už ve své praxi setkali s tím, že mnozí zaměstnavatelé 
nebudou mít motivaci se zcela vrátit k původní prezenční formě práce. To bude platit zejmé-
na tam, kde se práce z domova osvědčila pro oba účastníky pracovněprávních vztahů 
(když jak je vidno výše, přináší v případě správného pojetí práce z domova pro oba z nich 
mnoho užitků). Dokud ovšem nedojde ke zlepšení nevyhovujícího stavu právní úpravy, měl 
by být zaměstnavatel při zavádění práce z domova ostražitý.


