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„Kamarád mi včera řekl opravdu dobrý vtip:
‚Pane řediteli, kolik ve vašem podniku pracuje lidí?‘
‚Troufám si tvrdit, že dobrých 50 %.‘“

„Hm, o práci z domova jsem už něco 
zaslechl, ale co to vlastně znamená? Že 
musím zaměstnanci či zaměstnankyni 
najít takovou práci, kterou pro mě 
může udělat doma? Že mi třeba upeče 
bábovku? Nebo vyrobí poličku?“

„No a jakým způsobem 
motivujete své zaměstnance 
a zaměstnankyně? Umožňujete 
jim například pracovat z domova?“

„Ale ne. Práce z domova 
znamená něco úplně jiného. 
Ráda vám to vysvětlím. Nejprve 
ale zkuste vyplnit tento 
jednoduchý vstupní test.“
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TEST

1.  Nabízíte svým zaměstnancům 
a zaměstnankyním práci z domova?

2.  Umožňuje vaše firma jinou flexibilní formu práce  
(pružná pracovní doba, částečný úvazek, stlačený pracovní 
týden, sdílená pracovní pozice, konto pracovní doby)?

3.  Jsou tyto možnosti přístupné VŠEM 
zaměstnancům a zaměstnankyním?

4.  Nabízí vaše společnost nějaké služby pro rodiče? 

5.  Podporuje vaše firma aktivně odchod 
otců na rodičovskou dovolenou?

6.  Existuje u vás ve firmě možnost čerpat volno nad 
rámec zákona v případě nutnosti péče o závislé 
osoby (děti, nemocné nebo starší osoby)? 

7.  Jsou personální oddělení a management 
školeny v otázkách slaďování 
osobního / rodinného a pracovního života?

8.  Informujete zaměstnance a zaměstnankyně 
celoplošně o dostupnosti opatření pro slaďování 
osobního / rodinného a pracovního života?

9.  Děláte pravidelný průzkum spokojenosti 
zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti slaďování 
osobního / rodinného a pracovního života?

10.  Měříte úspěchy programů na podporu slaďování?

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne
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Kapitola 1

Co je to práce z domova a proč se pro ni 
(ne)rozhodnout

Cílem zaměstnavatele je mít schopné a spokojené za-
městnance a zaměstnankyně, kteří budou odvádět kva-
lifikovanou práci v termínu a v rozsahu, v jakém jim byla 
stanovena na základě pracovní smlouvy.
Zaměstnankyně a zaměstnanci odvádí svou práci tak, 
aby odpovídala požadavkům na ni kladeným, a pobírají 
za ni předem stanovenou mzdu.
V posledních letech se v České republice stále častěji 
objevuje možnost odpracovat část pracovní doby doma: 
mluví se o práci z domova či o tzv. home office. Tato 

dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či za-
městnankyní může vyhovovat oběma stranám. Zaměst-
nanci a zaměstnankyně jsou velmi často motivovaní od-
vádět alespoň část práce z domova, zaměstnavatel tak 
může ušetřit například pracovní stůl, za který může pro 
změnu usednout někdo jiný.

O dobré zkušenosti s prací z domova v případě 
mužů a žen na rodičovské dovolené se zmiňuje 
Kamila Štěpánková, HR Manager, SAP BSCE s. r. o. 

„Naše firma udržuje kontakt s rodiči na mateřské 
a rodičovské dovolené, každého půl roku pořádáme 
setkání maminek a tatínků, kde zjišťujeme, jaké jsou jejich 
potřeby a jak jim můžeme vyjít vstříc. Zveme naše kolegyně 
a kolegy na mateřské a rodičovské také na oficiální schůzky 
zaměstnanců s vedením, na vánoční párty apod. Nabízíme jim 
možnost pracovat z domova a flexibilní pracovní úvazky.“ 

(časopis Rovné příležitosti do firem, 1/2009)
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„No dobře, proč by nešlo udělat část 
práce z domova, ale bude to pro mě 
skutečně výhodné? Co když se budou 
zaměstnanci a zaměstnankyně za 
moje peníze dívat na televizi?“

„Práce z domova zatím není v naší 
zemi tak častým řešením pracovního 
poměru. Zkuste se teď zamyslet nad 
tím, co se o ní říká a co z toho může 
být skutečně pravda.“

Práce z domova má své výhody i nevýhody, 
které by měl každý nejprve zvážit.

Vyhovovat bude především následujícím ženám a mužům:
—  lidem z obtížně dostupných míst či 

bydlícím velmi daleko od pracoviště
—  otcům a matkám na rodičovské 

dovolené a rodičům malých dětí
—  lidem, kteří dlouhodobě pečují 

o členy či členky domácnosti
—  lidem s handicapem
—  lidem, kteří preferují práci z domova 

(důvod není vždy nutné uvádět)

Když může zaměstnanec pracovat z domova, odpadá mu 
například časová náročnost na cesty do práce a z práce 
a s tím spojené finanční náklady. Zaměstnanec či za-
městnankyně pracující doma si také může rozvrhnout 
pracovní dobu podle svých potřeb, tedy přizpůsobit si 
její počátek a konec, přestávky apod. 

Ovšem pozor! Práce z domova klade zvýšené nároky na 
sebedisciplínu a schopnost samostatně si organizovat 
práci. Není tudíž vhodná zcela pro každého. 

Pro zaměstnavatele může práce z domova představovat 
možnost, jak někoho zaměstnat nebo jak si udržet za-
městnance, o kterého by jinak mohl přijít nebo kterého 
by vůbec nemohl zaměstnat. Do určité míry mu práce 
z domova také šetří náklady na kancelář a její zařízení, 
nábytek, náklady na služby, energie apod. Navíc může 
díky ní zaměstnat i více lidí. 
Na druhou stranu má zaměstnavatel nad zaměstnan-
cem pracujícím doma jen velmi omezenou možnost 
kontroly. Rozhodnutí zaměstnavatele umožnit svým 
zaměstnancům práci z domova tak musí být postaveno 
na vzájemné důvěře. Některé druhy práce jsou nicméně 
pro práci z domova velmi vhodné, aniž by bylo třeba čelit 
těžší kontrole, neboť je u nich jasně měřitelný, prokaza-
telný výsledek – účetní uzávěrka, administrativní práce, 
psaní textů a článků apod.
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Co se o práci z domova říká:
—  Zaměstnanci a zaměstnankyně budou 

pracovat méně či méně efektivně.
—  Nelze kontrolovat, zda zaměstnankyně 

a zaměstnanci opravdu pracují.
—  Místo práce se budou soustředit na jiné věci.
—  Práci z domova budou žádat tehdy, když 

budou předchozí večer flámovat, aby 
mohli doma vyspávat kocovinu.

—  Zaměstnanci a zaměstnankyně potřebují být na 
pracovišti, aby mohli vzájemně spolupracovat.

A jak je to ve skutečnosti:
—  Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou být naopak 

více motivováni/y, protože při práci z domova 
budou moci například dohlédnout na někoho 
z rodiny či ušetřit čas strávený dojížděním. 

—  Kontrola práce je čistě na tom, jak si ji stanovíte. 
Jak dále ukážeme, způsobů je mnoho.

—  Soustředěnost na práci je důležitá 
v jakémkoli prostředí. Je v zájmu 
zaměstnankyně či zaměstnance odvést svou 
práci kvalitně, neboť o možnost pracovat 
z domova většinou nechce přijít.

—  Práci z domova můžete dohodnout předem, 
například každou středu, případně 
ji řešit flexibilně. Základem každého 
pracovního vztahu je vzájemná důvěra mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, k níž 
patří i možnost spolehnout se na sebe.

—  Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou 
spolupracovat i při práci z domova. 
Na konkrétních krocích se mohou dohodnout 
ještě v zaměstnání a případné detaily 
řešit pomocí internetu a telefonu.

„Přístup k práci v rámci vymezené pracovní 
doby vyžaduji stejný u Čechů i Japonců, dávám 
však pracovníkům jistou volnost, kterou nesmějí 
zklamat. Výsledkem je loajalita: mnozí již u mě 
pracují více než deset let.“

(časopis Rovné příležitosti do firem, 2/2011)

Ještě stále přemýšlíte, jestli se vám práce z domova 
vyplatí? Zkuste si v následující tabulce rozvrhnout vaše 
pro a proti. Můžete si vybrat konkrétní pracovní pozici 
či zaměstnance nebo zaměstnankyni, pokud je pro vás 
lepší konkrétní příklad.“

„Viceprezident a mluvčí Asociace českých cestov-
ních kanceláří a agentur a zástupce největší japonské 
cestovní kanceláře Miki Travel Tomio Okamura říká 
o svém týmu:
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„Nezapomeňte do sloupku „pro“ připsat práci 
z domova jako benefit pro své zaměstnance 
a zaměstnankyně, protože ji zajisté ocení.“

Pro Proti

Práce z domova

Pozice, 
zaměstnanec, 
kolektiv
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Kapitola 2

Jaké jsou možnosti práce z domova?

Z hlediska právní úpravy práce z domova je stěžejním 
právním předpisem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění. Zatímco předcházející zákoník 
práce z roku 1965 se řídil principem „co není dovoleno, 
je zakázáno“, ve stávajícím zákoníku práce je tomu na-
opak. Řídí se principem „co není zakázáno, je dovoleno“. 
Současný zákoník práce tak dává smluvním stranám 
(zaměstnancům a zaměstnavatelům) více možností 
upravit své vztahy podle potřeby. 
Práce z domova je závislou prací, neboť naplňuje 
znaky závislé práce definované v § 2 odst. 3 zákoníku 
práce. Toto ustanovení vysvětluje závislou práci takto: 
„Za práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se po-
važuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho 
jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pra-
covní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době 
na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném do-
hodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho 
odpovědnost.“
Práci z domova lze vykonávat i na základě jiných, 
např. občanskoprávních nebo obchodněprávních smluv 
či na základě živnostenského oprávnění. V takovém pří-
padě se však již nejedná o pracovněprávní vztah podle 
zákoníku práce, tudíž pak případného zaměstnance či 
zaměstnankyni zákoník práce nechrání. 
Jediné ustanoven, které upravuje speciálně práci z do-
mova, je § 317 zákoníku práce. Vztahuje se na pra-
covněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na 

(časopis Rovné příležitosti do firem, 1/2006)

„Finská společnost Nokia nabízí pro sladění soukromého 
a pracovního života svým zaměstnancům a zaměstnankyním 
velmi výhodné podmínky. Do základní nabídky patří 
teleworking, mobile working, flexibilní rozdělení pracovní 
doby, studijní a vědecké volno, podniková zdravotní péče, 
rekreační i jiné aktivity. Teleworking nebo mobile working 
umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat odjinud 
než z místa pracoviště převážně pomocí internetu a telefonu. 
Pracovní úkoly jsou vykonávány ve sjednané pracovní době 
a můžou, ale nemusí být nutně vykonávány z domova.“
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pracovišti, ale odvádí sjednanou práci doma, za těchto 
podmínek:
a)  na zaměstnance se nevztahuje úprava rozvržení 

pracovní doby, prostojů ani přerušení práce 
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

b)  při jiných důležitých osobních překážkách v práci 
zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo 
platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis 
jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu 
mzdy nebo platu podle § 192; pro účely 
poskytování náhrady mzdy nebo platu podle 
§ 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené 
rozvržení pracovní doby do směn, které je 
zaměstnavatel pro tento účel povinen určit

c)  zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat 
nebo náhradní volno za práci přesčas 
ani náhradní volno nebo náhrada mzdy 
anebo příplatek za práci ve svátek

S prací z domova souvisejí následující termíny:
—  Domácká práce – v minulosti se takto 

označovala práce, kdy lidé doma obvykle 
vyráběli různé druhy zboží.

—  Teleworking – práce na dálku, kdy místem 
výkonu práce není ani sídlo zaměstnavatele 
ani jím nemusí být bydliště zaměstnance.

—  Homeworking – práce doma – práce 
vykonávaná v místě bydliště zaměstnance 
a spojená s rozvojem technologií.

Další možnosti flexibilních forem práce
—  sdílení pracovního místa více 

zaměstnanci (job sharing)
—  flexibilní/pružná pracovní doba
—  stlačený pracovní týden
—  částečný úvazek
—  konto pracovní doby

„Co vlastně vede muže a ženy 
k tomu, aby požadovali práci 
z domova či na zkrácený úvazek?“

„Důvodů může být řada. Zkuste 
si přečíst následující příběhy lidí, 
kteří se snaží skloubit svůj život 
se zaměstnáním. Zamyslete se 
nad tím, jakým způsobem byste 
s nimi spolupracoval, aby byli 
spokojení oni i vy.“
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Situace Řešení

Pan Mrkvička oslavil 53. narozeniny a pracuje jako střední 
manažer. Je rozvedený, má nemohoucí rodiče, o něž 
potřebuje pečovat – zavést je k lékaři, nakoupit, uklidit. 
Rodiče bydlí na vesnici vzdálené 40 kilometrů od jeho 
pracoviště. Pan Mrkvička má k dispozici firemní auto.

Panu Paříkovi je 35 let. Má dvě malé děti, je vdovec, 
pracuje v oddělení interní komunikace. Péči o děti má 
zajištěnou na 4 hodiny denně. Aby rodinu finančně 
zajistil, potřebuje pracovat na plný úvazek.

Paní Ječná je stará 45 let, je vdaná a pracuje jako účetní. 
Děti má už dospělé, ráda by proto zahájila tříleté studium 
na VŠ. Ideálně by si představovala práci na ¾ úvazku.

Pan Petrů je 31letý analytik, ženatý, s půlročním dítětem. 
Rád by se s manželkou začal střídat na rodičovské 
dovolené, aby trávil více času se svým dítětem.

Paní Tadeášové je 40 let, po autonehodě skončila na 
vozíčku. Před nehodou pracovala v HR oddělení na pozici 
generalist. Chtěla by i nadále ve své práci pokračovat.

Pan Honzák je svobodný 21letý IT technik. Má psa, který 
vážně onemocněl a potřebuje v průběhu dne jeho péči.
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Kapitola 3

Jak sepsat smlouvu o práci z domova

„Uvažujete už 
o tom, že někomu 
nabídnete práci 
z domova? 
Podívejte se, jak 
můžete připravit 
pracovní smlouvu 
a na co byste si 
měli dát pozor.“

Zákoník práce stanoví v § 34 odst. 1 povinné náležitos-
ti, které musí pracovní smlouva obsahovat:
—  druh práce, který má zaměstnanec 

pro zaměstnavatele vykonávat,
—  místo nebo místa výkonu práce, ve 

kterých má být práce vykonávána,
—  den nástupu do práce.

Nicméně vedle těchto obligatorních náležitostí je žádou-
cí v pracovní smlouvě upravit i další náležitosti, které 
vyplývají především z toho, že zaměstnance bude práci 
vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele, čímž bude 
zároveň ztížena možnost jeho kontroly. 

Co je tedy vhodné upravit podrobněji v pracovní smlou-
vě se zaměstnancem, který bude vykonávat práci z do-
mova?
—  místo výkonu práce 
—  pracovní podmínky
—  zabezpečení a uchovávání dat
—  podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
—  pracovní doba
—  vybavení pracovním zařízením
—  náhrada za používání vlastního pracovního zařízení
—  náhrada nákladů zaměstnance
—  případná další ujednání

Místo výkonu práce
Místo výkonu práce stanovuje pracovní smlouva. Může 
jich být více, také je možné kombinovat práci doma a na 
pracovišti. Je-li míst výkonu práce více, je nezbytné 
všechna uvést v pracovní smlouvě. Nejlépe pak záro-
veň s vymezením pracovní doby, kterou zaměstnanec či 
zaměstnankyně stráví na pracovišti u svého zaměstna-
vatele. Rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanci pracují-
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címu z domova ale zaměstavatel nemůže. Když nicméně 
zaměstnanec tráví část pracovní doby na běžném pra-
covišti, lze rozvrhnout tuto dobu. 
Zaměstnavatel nemůže práci doma zaměstnanci nařídit 
ani ho k ní nutit. Není povinen žádosti o práci doma vyho-
vět ani jedná-li se například o osobu pečující o malé dítě 
či osobu zdravotně postiženou. Je zcela na jeho uvážení, 
zda zaměstnanci/zaměstnankyni práci doma umožní. 
Zaměstnavatel může ovšem naopak dané místo inzero-
vat jako práci, která bude vykonávána mimo pracoviště 
zaměstnavatele, tedy v bydlišti zaměstnance. Obecně se 
hovoří o práci z domova, nicméně místem výkonu práce 
může být bydliště zaměstnance či jiné místo mimo pra-
coviště zaměstnavatele.

Zabezpečení a uchovávání dat
Při výkonu práce z domova zaměstnankyně či zaměst-
nanec nezřídka využívají komunikační techniku (mobilní 
telefony, počítače napojené do sítě apod.). V této souvis-
losti je zapotřebí vyřešit problém, jak zajistit uchovává-
ní a zabezpečení dat, zejména pokud se jedná o osobní 
a citlivé údaje, jejichž ochrana vyplývá přímo ze zákona 
č. 101/2000 Sb. Zaměstnavatel může mít také zájem na 
ochraně svého obchodního tajemství. V této souvislosti 
je možné závazně upravit, že zaměstnankyně/zaměst-
nanec například bude: 

—  povinně využívat pro vzdálený přístup ke své 
e-mailové schránce výhradně pracovní pomůcky 
zaměstnavatele

—  povinně heslovat přístup do počítače
—  používat pracovních pomůcek zaměstnavatele 

pouze k pracovním účelům
—  používat pracovních pomůcek zaměstnavatele 

pouze na území České republiky

Je třeba zákonným způsobem zabezpečit nejen ochranu 
osobních a citlivých údajů v počítači, ale i údajů obsaže-
ných v různých založených složkách, má-li je k dispozici 
zaměstnanec či zaměstnankyně pracující z domova. Musí 
být zajištěno, aby k těmto údajům neměl nikdo nepovola-
ný přístup, tedy ani členové rodiny, návštěvy apod.

Pracovní doba
Pracovní doba je i pro práci z domova omezena podle 
§ 79 ZP maximálně na 40 hodin týdně. Podle § 317 písm. 
a) zákoníku práce se však na zaměstnance pracujícího 
doma nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby. Má 
tak možnost si samostatně podle svých potřeb rozvrh-
nout pracovní dobu, tedy její počátek a konec, přestávky 
v práci apod. To však klade zvýšené nároky na sebe-
disciplínu zaměstnance a jeho schopnost organizovat 
si samostatně práci. 
Zaměstnavatel je povinen stanovit rozvržení pracovní 
doby do směn pro účely dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance (§ 192 zákoníku práce).
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Zaměstnanci pracujícímu z domova nenáleží při dů-
ležitých osobních překážkách v práci náhrada mzdy 
nebo platu s výjimkou případů stanovených příslušným 
právním předpisem. Důležité osobní překážky v práci 
upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se sta-
noví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 
v práci. Podle tohoto nařízení zaměstnancům vykoná-
vajícím práci z domova přísluší náhrada mzdy nebo 
platu pouze v následujících případech: svatba, úmrtí, 
přestěhování.
S možností zaměstnance samostatně si rozvrhnout 
pracovní dobu je spojeno několik úskalí, na které 
zákoník práce nepamatuje. Je to především situace, 
kdy zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec vyko-
návající práci z domova byl v určitém čase k dispozi-
ci. Umožní mu tedy pracovat z domova, ale zároveň 
stanoví rozvrh pracovní doby. Zaměstnavatel nemůže 
podle zákona rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanci, 
pracujícímu pouze z domova. Pokud tráví zaměstna-
nec část pracovní doby na pracovišti, může zaměst-
navatel rozvrhnout (pouze) tuto dobu. Podle stávající 
právní úpravy by zaměstnanci v takovém případě ne-
náležela náhrada mzdy nebo platu v případě překážek 
v práci (návštěva lékaře, návštěva lékaře s dítětem) 
s výjimkou výše uvedené svatby, úmrtí a přestěhová-
ní. Zákoník práce však nezakazuje uvést v pracovní 
smlouvě například to, že zaměstnanec bude po urči-
tou dobu v týdnu k dispozici kupříkladu na telefonu či 
na internetu, bude odpovídat na maily klientů a klien-
tek apod. 
V souvislosti s možností zaměstnance rozvrhnout si 
pracovní dobu vyvstává také otázka spojená s bezpeč-
ností a ochranou zdraví při práci a se vznikem pracov-
ního úrazu, za který zaměstnavatel odpovídá, došlo-li 
k němu v pracovní době při výkonu práce.

Vybavení pracovním zařízením 
a náhrada nákladů zaměstnance
Součástí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem vykonávajícím práci z domova by měla být také do-
hoda o používání zařízení a předmětů pro výkon práce, 
tedy dohoda o vybavení pracovního místa, a to zejména 
výpočetní technikou (počítač, telefon, mobilní telefon, 
tiskárna, fax apod.). Zaměstnanec může používat vyba-
vení zaměstnavatele nebo vlastní. V případě, že zaměst-
nanec používá vlastní vybavení, zaměstnavatel neuzaví-
rá smlouvu o výpůjčce podle Občanského zákoníku, ale 
dohodu o náhradách dle § 190 Zákoníku práce. 
Zaměstnavatel by měl se zaměstnancem v pracovní 
smlouvě také dohodnout, jaké další náklady mu bude 
hradit a v jaké výši, neboť nese náklady na výkon práce. 
V praxi se může jednat například o náklady za připojení 
k internetu, užívání telefonu či náklady za služby jako 
teplo, voda, elektřina apod.

Další ujednání 
Zaměstnavatel by měl se zaměstnancem závazně do-
hodnout způsob vzájemné komunikace při zadávání pra-
covních úkolů a při jejich řešení a na způsobu předávání 
provedené práce. Ve smlouvě by měl být dohodnut také 
způsob evidence (vykazování) odpracované doby.
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Možnost zaměstnavatele kontrolovat zaměstnance či 
zaměstnankyně pracující z domova je velmi omezená, 
hlavním nástrojem kontrol bude kvalita odvedené prá-
ce a její odvádění v zadaném termínu. Zaměstnavatel 
nemůže bez souhlasu zaměstnance vstupovat do mís-
ta výkonu práce, kterým je bydliště zaměstnankyně 
či zaměstnance, což se jeví být problematické zejmé-
na v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ze strany zaměstnavatele. Naprostá 
většina zaměstnavatelů si nového pracovníka nejdříve 
prověří a zaučí v kancelářích firmy, než mu nabídne 
možnost práce z domova. Tím se vyhne budoucím 
problémům s pracovní kázní daného zaměstnance či 
zaměstnankyně.

Zaměstnankyně či zaměstnanec vykonávající práci z do-
mova je podle § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce po-
vinen vykonávat práci osobně bez toho, aby tak za něj 
činil někdo další. Podíl rodiny a blízkých osob na výkonu 
práce nicméně nelze zcela vyloučit. Míra rizika, že budou 
zaměstnanci pomáhat i další osoby, závisí zejména na od-
povědnosti každého zaměstnance a na druhu vykonávané 
práce. Možnost kontroly ze strany zaměstnavatele je však 
velmi obtížná a umožní-li zaměstnanci práci z domova, 
musí mu důvěřovat. Za škodu způsobenou zaměstna-
vateli odpovídá samotný zaměstnanec podle pracovně-
právních předpisů stejně jako zaměstnanci v obvyklém 
pracovním poměru, a to i za škodu způsobenou dalšími 
osobami, které by mu při výkonu práce pomáhaly.

Dobře, ale jakým způsobem budu moci ověřit, zda zaměstnanec či 
zaměstnankyně skutečně vykonává práci, na níž jsme se domluvili?

Váš pracovní vztah musí být založený 
především na důvěře. Existují 
ale samozřejmě i nástroje, jak 
kontrolovat kvalitu a objem výkonu 
zaměstnankyně či zaměstnance.
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„Víte, kdo práci z domova velmi ocení? Ženy na mateřské dovolené 
a ženy či muži na rodičovské dovolené, kteří chtějí dál pracovat. 
Například polská pobočka společnosti Nike umožňuje zaměstnaným 
matkám dětí do dvou let pracovat jeden den v týdnu z domova.“

„Promluvte si s nimi o tom, a uvidíte, 
zda jsou jejich plány reálné, či nikoli. 
Rodiče mohou být například domluvení 
s babičkou, že bude v domácnosti pečovat 
o dítě, zatímco matka bude pracovat 
apod. Nebo se dohodnou s partnerem 
či partnerkou, který pracuje například 
jen dopoledne, že potom převezme péči 
o dítě. Mohou mít také extrémně hodné 
dítě, které nebude vyžadovat neustálou 
pozornost ze strany pečovatele. Nejlepší 
je probrat s nimi tuto nabídku přímo.“

„Copak by mohli zvládat starost 
o dítě a ještě k tomu pracovat?!“

Kapitola 4

Práce z domova při rodičovské dovolené
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Právní předpisy upravující délku 
pracovní doby na rodičovské dovolené
Zákoník práce upravuje specifické pracovní podmín-
ky zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti do 
věku 15 let či pečujících o osoby závislé na péči jiné 
fyzické osoby. Nebrání-li tomu na straně zaměstna-
vatele provozní důvody, je podle § 241 odst. 2 povinen 
vyhovět jejich žádosti o kratší pracovní dobu nebo ji-
nou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. 
Úprava pracovní doby představuje například posunutí 
začátku a konce pracovní doby. Zákoník práce dále 
umožňuje dohodnout si za určitých podmínek konto 
pracovní doby. 
Požadavku na možnost práce z domova naopak zaměst-
navatel povinen vyhovět není, a to ani v případě, pokud 
takovýto výkon jeho provozní podmínky bez problémů 
umožňují. 

Související právní předpisy
—  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
—  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

—  Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se 
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci

Zaměstnankyně může práci z domova pro svého za-
městnavatele či zaměstnavatelku vykonávat i v průbě-
hu mateřské dovolené, avšak nikoli v rámci pracovní 
smlouvy, na jejímž základě čerpá mateřskou dovolenou 
a vznikl jí nárok na dávku. Může však se zaměstnavate-
lem uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a vykonávat pro něj v průběhu mateř-
ské dovolené práci z domova. Tato dohoda však musí 
být uzavřena na jiný druh práce, než je práce uvedená 
v původní pracovní smlouvě.
Obdobně tomu je i u rodičovské dovolené: i zde může za-
městnavatel se zaměstnancem/zaměstnankyní uzavřít 
dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak 
už bylo vysvětleno dříve. Vedle toho má zaměstnanec/
zaměstnankyně možnost ukončit rodičovskou dovolenou 
a dohodnout se se zaměstnavatelem, že bude práci v rám-
ci existující pracovní smlouvy vykonávat z domova. Zajistí 
tak péči o dítě, které nebude muset umístit do zařízení, 
a bude trvat jeho/její nárok na rodičovský příspěvek. 

„Existuje nějaké zákonné omezení, 
kolik hodin mohou ženy či muži na 
rodičovské dovolené pracovat?“
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Kapitola 5

Hurá do toho!

„Mám pro vás další příklad dobré praxe ze zahraničí. Auditorská a poradenská 
společnost PricewatershouseCoopers věnuje ve Velké Británii svému 
programu pro podporu růstu svých zaměstnanců a zaměstnankyň neobvyklou 
pozornost. Flexibilní opatření zahrnují především zkrácené pracovní dny, konto 
pracovní doby a práci z domova. Za období jednoho roku vedení firmy vyhovělo 
99 % žádostí o nějakou formu pracovní flexibility. Tak co, ještě stále váháte?“

„Vypadá to, že by mi práce 
z domova mohla skutečně 
vyhovovat. Ale jak začít?“

„A co když prostě zjistím, že by 
takto mohlo pracovat více lidí?“

„Zkuste se vrátit k tabulce, kterou 
jste vypracoval v první kapitole. 
Podívejte se, kdo by mohl být dobrým 
kandidátem či kandidátkou na práci 
z domova, aby to vyhovovalo nejen vám, 
ale i danému člověku. Pozvěte si ho na 
pohovor a proberte s ním, jestli by měl 
případně o tento druh práce zájem.“
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„Rozešlete krátký dotazník, v němž vysvětlíte, že uvažujete o této 
možnosti. Zaměstnanci a zaměstnankyně se v něm budou moci 
vyjádřit, zda mají o tento typ práce zájem, v jakém rozsahu a jak by si to 
prakticky představovali. To může být dobrý výchozí bod pro rozhodování 
o práci z domova. Nakonec můžete skončit i u toho, že tento typ práce 
nabídnete větší skupině lidí, případně jim rozdělíte dny v týdnu, kdy 
budou moci několik hodin nebo i celý den pracovat z domova.“

„Můžete znovu projít zaměstnance a zaměstnankyně, kteří by tuto 
možnost ocenili, a zvážit, co by se vyplatilo také vám. Můžete se 
také zamyslet nad tím, kdo je právě na rodičovské dovolené a jeho/
její práce vám výrazně chybí. Nebo můžete při vypisování nového 
výběrového řízení nabídnout tuto možnost a zaměstnat například 
člověka znevýhodněného na trhu práce. Pamatujte na to, že je 
pro vás výhodné zaměstnat kupříkladu fyzicky handicapovaného 
zaměstnance, protože vás pak zvýhodňuje zákon.

Pro přehlednost vám nabídnu tabulku, 
podle níž se můžete snadno rozhodnout.“

„A co když se rozhodnu, 
že nabídnu někomu práci 
z domova na celý úvazek?“
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(Nejen) práce z domova – jak na to?

typy práce výhody

práce z domova — možnost úspory místa na pracovišti
— větší efektivita práce – motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

stlačená pracovní doba — možnost úspory místa na pracovišti
— větší efektivita práce – motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

sdílení pracovního místa — získáte rovnou dva kvalifikované zaměstnance
— možnost více perspektiv při mentální práci
— motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

částečný úvazek — nepřetržitost vašeho provozu
— větší efektivita práce – motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

konto pracovní doby — možnost dohodnout se na práci podle aktuální potřeby
— větší efektivita práce – motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

flexibilní pracovní doba — možnost úspory místa na pracovišti
— větší efektivita práce – motivace zaměstnanců
— příliv kvalifikovaných lidí, kteří hledají právě tento typ práce
— možnost udržet částečně v práci i ženy či muže na rodičovské dovolené

Vaše vlastní postřehy 
a nápady
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typy práce nevýhody

práce z domova — omezenější možnost kontrolovat výkon práce
— omezenější možnost reagovat flexibilně v rámci týmu
— potřeba spoléhat se na vzájemnou důvěru

stlačená pracovní doba — potřeba důslednější kontroly odváděné práce
— pravděpodobnější možnost většího působení stresu při výkonu práce
— potřeba spoléhat se na vzájemnou důvěru

sdílení pracovního místa — nutnost dvojího zaškolení a dvojité personalistiky
— omezenější možnost sledovat, jak kdo z dvojice odvádí svou práci
— nutnost spoléhat se na dobrou kooperaci těchto zaměstnanců

částečný úvazek — potřeba důkladně promyslet objem práce
—  nutnost počítat s tím, že zaměstnanci/kyně nemůžou přetahovat prac. dobu 

(rodiče malých dětí potřebují vyzvednout děti ze školky do určité doby)
— omezení flexibility zaměstnanců/kyní

konto pracovní doby — potřeba více sledovat počet odpracovaných hodin a objem výkonu práce
— nutnost detailněji plánovat a organizovat práci
—  zaměstnavatel/ka by měl promýšlet, zda má zaměstnanec/kyně v daném 

období možnost výdělku (sociální zodpovědnost)

flexibilní pracovní doba — zvýšené nároky na pracovní rytmus, což může navodit větší stes na pracovišti
— potřeba více vycházet vstříc zaměstnancům/kyním
—  zvýšená citlivost při hodnocení dispozic zaměstnanců/kyní přizpůsobit čas 

výkonu práce (přihlížet také ke kvalitě odvedené práce)

Vaše vlastní postřehy 
a nápady
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„Tak co, jak jste se rozhodl?“ „Jdu to zkusit.“



  Nabídka služeb Gender Studies, o. p. s., 
pro firmy:
Informace a konzultace v oblasti podpory slaďování osobního a pracovního života (úpravy 
pracovního času a místa, firemní zařízení péče o děti, management mateřské a rodičovské 
dovolené a tak dále)

Firemní tréninky „šité na míru“ se zaměřením na slaďování práce a rodiny a rovné příležitosti 
žen a mužů

Zasílání elektronického měsíčníku Rovné příležitosti do firem

Možnost zúčastnit se regionálního kola soutěže „Firma roku: Rovné příležitosti“

Výstupy z výzkumu o stavu podpory slaďování práce a rodiny v regionálních firmách v ČR

Specifické rešerše z českých a zahraničních výzkumů a odborné literatury

Medializace podniků, které projeví iniciativu při zavádění opatření na podporu harmonizace 
osobního a pracovního života a začnou spolupracovat s Gender Studies, o. p. s.




