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Úvod
Výkon práce z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele má v naší zemi bohaté
historické kořeny, kdy především domáčtí dělníci a domáčtí živnostníci vykonávali manuální
práce doma. V průběhu let se obměňovala povaha prací vykonávaných z domova či jiného místa
odlišného od pracoviště zaměstnavatele. S nástupem nových informačních a komunikačních
technologií nabyl tento institut zcela nový rozměr. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
se v období posledních let stává stále více rozšířenějším a těší se oboustranné spokojenosti
zaměstnanců i zaměstnavatelů. Názory, že práce by měla být konána převážně na pracovišti
zaměstnavatele, se tak dnes stávají překonaným stereotypem. Pracovní poměry se stávají
flexibilnější a přizpůsobují se potřebám zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Cílem mé diplomové práce je přiblížit právní úpravu výkonu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele, jakož i zhodnotit současnou právní úpravu a zaměřit se na tento institut z hlediska
možností de lege ferenda. Ve své diplomové práci si kladu otázku, zda je současná právní úprava
vyhovující, zda stíhá reagovat na rychlý vývoj, kterým v posledních letech práce z domova a práce
na dálku prošla a zda reflektuje skutečnosti, ke kterým v reálném pracovním životě dochází. Dále
se v této práci zabývám určitými problematickými aspekty, které při výkonu práce mimo
pracoviště zaměstnavatele mohou vzniknout a které představují časté důvody, proč nejsou někteří
zaměstnavatelé této formě výkonu práce příliš nakloněni. Také se snažím navrhnout vhodná řešení
z hlediska de lege ferenda, jak tyto problematické aspekty eliminovat. Inspiraci pro možná
vylepšení právní úpravy čerpám také ze zahraničních právních úprav vybraných států.
Má diplomová práce je rozdělena do sedmi částí, které se dále člení na kapitoly, případně
i body.
Cílem první části je vymezení základních pojmů vztahujících se k pojednávané
problematice. Vymezení těchto pojmů je nezbytné pro snadnější porozumění textu v následujících
kapitolách.
Úkolem druhé části je provedení historickým vývojem tohoto institutu. V jednotlivých
kapitolách budou představeny právní předpisy, které práci z domova upravovaly v minulosti a
které výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele upravují v současnosti. V této části je
pozornost věnována také hojně diskutované novele zákoníku práce z roku 2017, k jejímuž přijetí
nakonec nedošlo.
Třetí část se zabývá úpravou práce z domova a práce na dálku na nadnárodní úrovni a
představuje nejvýznamnější dokumenty, které byly na mezinárodní úrovni a na úrovni EU přijaty.
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Stěžejními částmi diplomové práce jsou část čtvrtá a část pátá. Část čtvrtá se zaměřuje na
jednotlivé odchylky v právní úpravě dopadající na zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti
zaměstnavatele a sami si rozvrhují pracovní dobu. U jednotlivých odchylek se zabývám nejen
jejich praktickými důsledky pro zaměstnance, ale také důvody, pro které se tyto odchylky na
zaměstnance, kteří konají práci mimo pracoviště zaměstnavatele za podmínek dle § 317 ZP,
nevztahují.
Pátá část nás seznamuje s jednotlivými problematickými aspekty, se kterými se
zaměstnanci a zaměstnavatelé při této formě výkonu práce nejčastěji v praxi potýkají. U
jednotlivých aspektů se snažím poukázat na možné návrhy řešení a na možné postupy z hlediska
de lege ferenda. Navržená řešení mají za cíl tyto problematické aspekty eliminovat a předcházet
jejich vzniku vhodnými preventivními opatřeními a ujednáními.
Šestá část má sloužit ke komparaci české právní úpravy s úpravami vybraných členských
států EU. Záměrně jsem vybrala členské státy, které jsou našimi sousedy. Porovnávány jsou jak
právní úpravy jako takové, tak některé konkrétní instituty, které mne u některých zahraničních
právních úprav zaujaly.
Poslední sedmá část představuje výhody a nevýhody, které práce z domova či práce na
dálku zaměstnancům a zaměstnavatelům přinášejí. Snažila jsem se o výběr těch výhod a nevýhod,
které jsou častým argumentem pro nebo proti práci z domova či práci na dálku. Samozřejmě však
výčet výhod a nevýhod, které uvádím, není komplexní, jelikož každý jednotlivý zaměstnanec či
zaměstnavatel může pociťovat jiné výhody a nevýhody, než je tomu u ostatních.
V této diplomové práci jsou použity metody popisu, analýzy a komparace. Metoda popisu
se uplatní především v části, která se zabývá historickým vývojem právní úpravy a v části
věnované právní úpravě na nadnárodní úrovni. Metodu analýzy můžeme spatřit ve čtvrté a páté
části, kde dochází k rozboru jednotlivých odchylek a problematických aspektů současné právní
úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Metoda komparace je užita při porovnání
české právní úpravy s právními úpravami tří vybraných sousedních států. Dále dochází ke
komparaci některých institutů v současné právní úpravě oproti českým právním úpravám
minulým.
Ke zvolenému tématu existuje přiměřené množství zdrojů. Zatímco samostatných
publikací věnujících se pouze institutu práce na dálku či práce z domova bylo k dispozici málo, o
něco více zdrojů tvořily publikace, které se práci z domova či práci na dálku věnují v některé své
části, zatímco v jiných částech se zabývají jinými instituty pracovního práva. Naopak velké
množství zdrojů bylo k nalezení v odborných časopisech a v internetových článcích. Přestože
současná právní úprava tohoto institutu je obsažena v jediném paragrafu zákoníku práce, v historii
2

lze nalézt právní předpisy, které byly celé věnovány domácké práci. Právních předpisů (ať už
českých či zahraničních) bylo tedy k dispozici dostatečné množství. Vzhledem k malému
množství judikatury v pracovním právu obecně není překvapivé, že ani judikatury vztahující se
k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele není mnoho.
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1. Vymezení základních pojmů
V následujících kapitolách se pokusím přiblížit některé základní pojmy, které je pro
pochopení fungování výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele potřeba znát.

1.1. Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště
Zákoník práce v § 2 odst. 2 připouští, aby byla závislá práce vykonávána i na jiném místě
než na pracovišti zaměstnavatele.1 K výkonu práce tak může docházet například u zaměstnance
doma, u zákazníků či na jakémkoliv jiném místě, například na chatě, v kavárně, v dopravním
prostředku nebo v parku.
Uvedení místa nebo více míst výkonu práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy.2
V pracovní smlouvě však nemusí být uvedena konkrétní adresa pracoviště nebo jiného místa,
místem výkonu práce může být obec, kraj či dokonce Česká republika.3
S pojmem místa výkonu práce souvisí pojem pravidelné pracoviště. Pravidelným
pracovištěm jsou prostory, kde zaměstnanec zpravidla práci vykonává.4 V případě, že není
pravidelné pracoviště uvedeno v pracovní smlouvě a místo výkonu práce není sjednáno šířeji než
území obce, je za pravidelné pracoviště považované místo výkonu práce. 5 Pokud je však místo
výkonu práce sjednáno šířeji než jako území obce, je za pravidelné pracoviště považována obec,
ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. 6 Pravidelné pracoviště je
důležité z důvodu cestovních náhrad - má-li totiž zaměstnanec vykonávající práci z domova,
sjednané v pracovní smlouvě jako pravidelné pracoviště místo svého bydliště, v případě cesty na
pracoviště zaměstnavatele, které se nachází v jiné obci než zaměstnancovo bydliště, mu přísluší
náhrada cestovních výdajů.7 Stejně tak v případě, kdy má jako pravidelné pracoviště uvedeno
pracoviště zaměstnavatele, náleží mu náhrada cestovních výdajů v souvislosti s prací z domova,
který se nachází v jiné obci než pracoviště zaměstnavatele.8 Dle Bernarda a Malachové z tohoto
důvodu někdy dochází k tomu, že zaměstnavatel a zaměstnanec jako pravidelné pracoviště sjednají
pracoviště zaměstnavatele a cestovní náhrady vzniknuvší v souvislosti s výkonem práce doma

1

§ 2 odst. 2 ZP.
§ 34 odst. 1 písm. b) ZP.
3
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 213.
4
Tamtéž, s. 213.
5
§ 34a ZP.
6
Tamtéž.
7
BERNARD, Radovan a MALACHOVÁ, Alena. Právní úprava práce z domova - home office. In: Kariera.ihned.cz
[online]. 26.3.2012. 28.8.2012 [cit. 14.10.2018]. Dostupné z: https://kariera.ihned.cz/c1-55151600-pravni-upravaprace-z-domova-home-office.
8
Tamtéž.
2
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neposkytují.9 Tento postup je však v rozporu s kogentními ustanoveními § 151 a § 152 ZP, které
ukládají zaměstnavateli povinnost cestovní náhrady při cestě mimo pravidelné pracoviště
poskytovat, přičemž je možné se od tohoto odchýlit pouze v případech, kdy tak zákon stanoví.
Poskytování cestovních náhrad při cestě mimo pravidelné pracoviště tedy není možné smluvně
vyloučit.

1.2. Práce z domova (homeworking)
Dle Pichrta a Morávka se práce z domova řadí mezi atypické formy zaměstnání.10 Bývá
také označována jako homeworking, home office, domácí práce či domácká práce. Osoby, které ji
vykonávají bývají označováni jako homeworkeři či domáčtí zaměstnanci.
Hlavním znakem homeworkingu je, že práce je vykonávána v místě bydliště zaměstnance
a není přitom podstatné, jakým způsobem k jejímu výkonu dochází.11
Definici práce z domova současná česká právní úprava neobsahuje. Na pracovněprávní
vztahy zaměstnanců pracujících z domova se však vztahuje § 317 ZP za podmínky, že si tito
zaměstnanci sami rozvrhují pracovní dobu. Ačkoliv zákoník práce nevylučuje, aby zaměstnanec
pracoval z domova a pracovní dobu mu rozvrhoval zaměstnavatel, nelze takového zaměstnance
považovat za domáckého zaměstnance ve smyslu § 317 ZP a právní úprava v něm obsažená na
tohoto zaměstnance nedopadá.12
V očích mnoha zaměstnanců představuje práce z domova jeden z nejžádanějších
zaměstnaneckých benefitů, který jim může být ze strany potencionálních zaměstnavatelů
nabídnut.13 Přináší totiž zaměstnanci možnost zkombinovat pracovní povinnosti s péčí o děti a o
rodinu.14
Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout, že zaměstnanec bude z domova
pracovat pouze některé dny v týdnu a jiné dny bude práci vykonávat na pracovišti

9

Tamtéž.
PICHRT, Jan a MORÁVEK, David. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. s. 10.
11
MATEJKA, Ján. Distanční výkon práce. Právní rádce: měsíčník Hospodářských novin: měsíčník vydavatelství
Economia. Praha: Economia, 2008, 8, 23-28. ISSN 1210-4817. s. 25.
12
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1248.
13
DOMBROVSKÝ, Tomáš Ervín. Za práci z domova by měli odpovídat hlavně zaměstnanci. Nabízelo by ji pak více
firem. In: Aktuálně.cz [online]. 4.3.2016 [cit. 14.10.2018]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/finance/prace-zdomova-ptejte-se-experta/r~7a65048ae16911e584160025900fea04/?redirected=1539256299.
14
DANDOVÁ, Eva, KUBÁLKOVÁ, Petra a SOKAČOVÁ, Linda. Práce z domova: Praktická příručka k zavádění
práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce [online]. Čelákovice: Rodinné centrum Routa, listopad 2013
[cit.14.10.2018]. Dostupné z: https://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/prace_zdomova_final_web.pdf.
s. 11.
10
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zaměstnavatele.15 Tento kompromis považuji za vhodný zejména u povolání, u nichž je čas od
času zapotřebí účastnit se osobních schůzek s klienty či se spolupracovníky, avšak zbylé pracovní
povinnosti mohou být bez obtíží vykonávány z domova. Ve dny, kdy budou přítomni na pracovišti
zaměstnavatele, se na ně režim dle § 317 ZP vztahovat nebude a bude pro ně platit pracovní doba
rozvržená zaměstnavatelem.16

1.3. Práce na dálku (teleworking)
Práce na dálku (také označovaná jako teleworking) spočívá v tom, že je práce vykonávána
na dálku prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií.17 Není tedy relevantní,
z jakých prostor je práce vykonávána, ale podstatný je způsob jejího výkonu a způsob, jakým
zaměstnanec zaměstnavateli předává výsledky své práce.18 Zaměstnanci vykonávající práci výše
uvedeným způsobem, bývají označováni jako teleworkeři.
Pokud k výkonu teleworkingu dochází u zaměstnance doma, je takový zaměstnanec
zároveň homeworkerem i teleworkerem.19
Stejně jako definici práce z domova, ani definici práce na dálku český právní řád nezná. Za
předpokladu, že si teleworker sám rozvrhuje pracovní dobu, se na něj bude vztahovat ustanovení
§ 317 ZP.
Teleworking má svůj původ v USA, kde je tato forma výkonu práce velmi využívána a
odkud se rozšířila i do evropských států.20

15

VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 792 s. ISBN
978-80-7478-955-7. s. 644.
16
Tamtéž, s. 645.
17
MATEJKA, Ján. Distanční výkon práce. Právní rádce: měsíčník Hospodářských novin: měsíčník vydavatelství
Economia. Praha: Economia, 2008, 8, 23-28. ISSN 1210-4817. s. 25.
18
Tamtéž, s. 25.
19
Tamtéž, s. 25.
20
OLEXA, Luděk. Teleworking - alternativní flexibilní forma zaměstnání. Bezpečnost a hygiena práce. 2010, 10, 20.
[Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 14.10.2018]. ASPI ID: LIT37075CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336517X.
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2. Vývoj právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele prošla velkým vývojem.
Stejně tak se v průběhu let obměňovaly druhy prací od typicky manuálních až po práce
vykonávané prostřednictvím počítačů.21 Mezi nejčastější manuální práce vykonávané z domova
patřily v minulém století především výrobní práce v textilní, obuvnické, kožedělní a sklářské
oblasti a kompletace výrobků.22 V současnosti převažují práce s daty, texty nebo grafikou,
vykonávané za použití informačních a komunikačních technologií.23

2.1. Výnos ministerstva obchodu z 16.11.1883, č. 26701
Jednu z prvních definic domácké práce, avšak pro účely práva živnostenského, je možné
nalézt ve výnosu ministerstva obchodu č. 26701.24 Domácká práce byla definována jako „činnost
výrobní, jež bývá provozována dle místních zvyků osobami v jejich bytech, ať jako zaměstnání
hlavní, ať jako zaměstnání vedlejší, a to takovým způsobem, že tyto osoby, pokud se výrobní
činností nezabývají samy, nezaměstnávají při ní živnostenských pomocníků, pracovníků, učňů,
nýbrž používají spolupráce členů domácnosti“.25

2.2. Zákon č. 29/1920 Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
Jedním z prvních právních předpisů upravujících domáckou práci byl zákon č. 29/1920
Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, který nabyl účinnosti dne 17.6.1920
a platil až do 31.12.1965, tedy do nabytí účinnosti zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce.
Předmětem úpravy tohoto zákona byly pracovní a mzdové poměry v domácké práci mezi
podnikateli, zprostředkovateli, skladovními mistry, dílenskými pomocníky a domáckými
dělníky.26 Definice domáckých dělníků obsažená v tomto zákoně je: „osoby, které se zaměstnávají
výrobou neb zpracováním zboží mimo provozovnu svých zaměstnavatelů, zpravidla ve svých

21

TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: PICHRT, Jan a
MORÁVEK, David. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015,
s. 148-157. ISBN 978-80-7478-975-5. s. 148.
22
MICHALÍK, David a PALEČEK, Miloš. Práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele možnost flexibility a efektivity. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2011, 4(3) [cit.
18.10.2018]. ISSN 1803–3687. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2011/teleworking.html.
23
OLEXA, Luděk. Teleworking - alternativní flexibilní forma zaměstnání. Bezpečnost a hygiena práce. 2010, 10, 20.
[Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 18.10.2018]. ASPI ID: LIT37075CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336517X.
24
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1248.
25
Sekundární zdroj (vychází z primárního zdroje): BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1248. Primární
zdroj (nedohledán): Výnos ministerstva obchodu z 16.11.1883, č. 26701.
26
§ 1 zákona č. 29/1920 Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, ve znění pozdějších předpisů.
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obydlích, a neprovozují živnosti podle živnostenského řádu“.27 Zákon přitom umožňoval, aby
domáckým dělníkům pomáhali členové vlastní rodiny.28 Tento zákon stanovil, aby pro textilní
výrobu, výrobu oděvu, prádla a obuvi, jakož i pro sklářskou výrobu a výrobu perleťového zboží
po domácku byly zřízeny ústřední komise domácké práce ihned po nabytí jeho účinnosti. 29 Pro
ostatní výrobní odvětví stanovil, že ústřední komise mají být zřízeny postupně podle potřeby. 30
K provedení tohoto zákona bylo vydáno nařízení vlády republiky Československé č. 628/1920 Sb.,
jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.

2.3. Zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
Tento zákon zakládal povinnost pojištění také domáckým dělníkům.31 Definice domáckých
dělníků pro účely tohoto zákona zní: „osoby, které vykonávají živnostenské práce na zakázku
jednoho nebo několika zaměstnavatelů mimo dílnu zaměstnavatelovu. Za domácké dělníky se
považují také osoby, které, ačkoliv jsou oprávněny provozovati samostatně živnost, vykonávají bez
cizích pracovních pomocníků převážně domáckou práci na zakázku jednoho nebo několika
zaměstnavatelů a jsou jinak pouze menší měrou samostatně výdělečně činny.“32

2.4. Vládní nařízení č. 261/1942 Sb., o domácké práci
V době Protektorátu Čechy a Morava bylo vydáno vládní nařízení č. 261/1942 Sb., o
domácké práci. Toto nařízení upravuje poměry v domácké práci mezi subjekty domácké práce33 a
rozlišuje domácké dělníky a domácké živnostníky.34 Za domácké dělníky jsou dle tohoto nařízení
pokládány: „osoby, které se zaměstnávají výrobou nebo zpracováním zboží z příkazu a na účet
jednoho nebo několika podnikatelů domácké práce nebo zprostředkovatelů, zpravidla ve svých
obydlích nebo dílnách, které si samy zvolily, pokud tuto činnost vykonávají buď samy nebo
s příslušníky své rodiny a neprovozují v tomto oboru živnosti podle živnostenského řádu“.35
Definice domáckého živnostníka je: „živnostníci, kteří se zaměstnávají ve svém oboru výrobou
nebo zpracováním zboží z příkazu a na účet jednoho nebo několika podnikatelů domácké práce
nebo prostředkovatelů mimo jejich provozovnu, zpravidla ve svých obydlích nebo vlastních
27

Tamtéž, § 2 písm. a).
Tamtéž, § 30.
29
Tamtéž, § 9 odst. 2.
30
Tamtéž, § 9 odst. 2.
31
§ 3 odst. 1 zákona č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění pozdějších
předpisů.
32
Tamtéž, § 3 odst. 1 a 2.
33
§ 1 vládního nařízení č. 261/1942 Sb., o domácké práci, ve znění pozdějších předpisů.
34
Tamtéž, § 2.
35
Tamtéž, § 2 písm. a).
28
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dílnách, při čemž sami podstatně na kuse pracují; při tom nerozhoduje, dodávají-li sami suroviny
a pomocné látky potřebné k výrobě nebo zpracování úplně nebo částečně anebo pracují-li také
zatímně pro své zákaznictvo“.36 Přitom za domáckého dělníka se považoval i domácký živnostník,
který zpravidla pracoval sám nebo s příslušníky své rodiny nebo nejvýše se dvěma cizími
pomocnými silami.37

2.5. Judikatura k práci po domácku
Nejvyšší soud řešil případ, ve kterém se domácká dělnice domáhala po žalovaném podniku
zaplacení částky z důvodu, že jí nebyla přidělována práce, přestože se o ni hlásila a byla ochotna
ji konat.38 Otázka, kterou se soud zabýval, je, zda smlouva uzavřená mezi domáckým dělníkem a
podnikem bude vždy smlouvou pracovní a právní poměr domáckého dělníka pracovním
poměrem.39 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 4. července 1959, sp. zn. Cz 176/59 dospěl
k závěru, že: „(…) není výslovného ustanovení v zákoně (…), jež by stanovilo, že smlouva, jíž se
pracovník zavazuje k výkonu prací po domácku, bude vždy smlouvou pracovní se všemi důsledky
z toho vyplývajícími. Takový závěr nelze také vyvodit ani z vládního nařízení č. 261/1942 Sb. ani
ze zákona č. 29/1920 Sb. upravujících právní poměry domáckých dělníků. (…) Bude proto záležet
v každém jednotlivém konkrétním případě na tom, jaký právní úkon je důvodem vzniku poměru, co
účastníci zamýšleli (§ 31 obč. zák.) a co je obsahem vzniklého právního poměru. Podle toho může
dojít k uzavření smlouvy pracovní, smlouvy o dílo apod.“40

2.6. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
Zákoník práce z roku 1965 obsahoval v závěrečných ustanoveních zvláštní úpravu
pracovního poměru některých pracovníků, přičemž jeho § 267 upravoval pracovní poměry tzv.
domáckých pracovníků.41 Domáckými pracovníky podle tohoto zákona byli „pracovníci, kteří
podle pracovní smlouvy nepracují na pracovišti organizace, nýbrž vykonávají pro ni sjednané
práce doma“.42 Pracovní poměry domáckých pracovníků se řídily ustanoveními tohoto zákoníku
s následujícími odchylkami:
•

na domácké pracovníky se nevztahovala ustanovení o rozvržení stanovené týdenní
pracovní doby a o prostojích,

36

Tamtéž, § 2 písm. b).
Tamtéž, § 2 odst. 2.
38
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. července 1959, sp. zn. Cz 176/59.
39
Tamtéž.
40
Tamtéž.
41
§ 267 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni 1.1.1966.
42
Tamtéž, § 267 odst. 1.
37

9

•

při osobních překážkách v práci domáckým zaměstnancům nenáležela náhrada
mzdy,

•

domáckým zaměstnancům nenáležel příplatek za práci přesčas ani za práci ve
svátek, v noci nebo v neděli,43

•

vláda mohla stanovit další odchylky, popř. stanovit, že při některých osobních
překážkách v práci náhrada mzdy náleží.44

Znění ustanovení o domáckých pracovnících bylo několikrát novelizováno. Novelou č.
20/1975 Sb., byla ustanovení o domáckých pracovnících přesunuta do druhého a třetího odstavce
téhož paragrafu a do ustanovení druhého odstavce bylo přidáno, že domáckému pracovníku
nenáleží příplatek za práci v sobotu.45 Novela č. 3/1991 Sb. ze znění druhého ustanovení vypustila,
že domáckému pracovníku nenáleží příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli a naopak do něj
přidala, že mu popřípadě nenáleží ani další složky mzdy stanovené mzdovým předpisem 46 a dále
zavedla ve čtvrtém odstavci institut pracovníka ve zvláštním zapojení, který mohl práci vykonávat
jak na pracovišti organizace, tak mimo ně a který si pracovní dobu rozvrhoval sám, popřípadě
podle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě s organizací.47 Poslední novelou č. 74/1994 Sb.,
která se dotkla tohoto institutu, došlo k nahrazení termínu „domácký pracovník“ termínem
„domácký zaměstnanec“, nahrazením termínu „organizace“ termínem „zaměstnavatel“ a došlo ke
zrušení institutu pracovníků ve zvláštním zapojení.48

2.7. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Současná právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele je obsažená v §
317 ZP, který stanoví, že: „Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti
zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní
době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že
a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy
nebo platu, nestanoví-li prováděcí předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o
náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování mzdy nebo platu podle
43

Tamtéž, § 267 odst. 1.
Tamtéž, § 267 odst. 2.
45
§ 267 odst. 2 a 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni 1.7.1975.
46
§ 267 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni 1.2.1991.
47
Tamtéž, § 267 odst. 4.
48
§ 267 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění ke dni 1.6.1994.
44
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§ 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn,
které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,
c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní
volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.“49
Zaměstnanec ve smyslu § 317 ZP tedy může práci vykonávat na jakémkoliv místě odlišném
od pracoviště zaměstnavatele, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, oproti úpravě
obsažené v zákoníku práce z roku 1965, která počítala pouze s výkonem práce u zaměstnance
doma.50
Na rozdíl od některých dřívějších právních úprav (zákon č. 29/1920 Sb., vládní nařízení č.
261/1942 Sb.), současná právní úprava neumožňuje, aby domáckým zaměstnancům při práci
pomáhali jejich rodinní příslušníci. Jedním ze znaků závislé práce je, že ji zaměstnanec vykonává
osobně51 a je vyloučeno, aby mu při plnění pracovních povinností pomáhal rodinný příslušník či
jiná osoba.52
Zaměstnanci konající práci mimo pracoviště zaměstnavatele se dělí do dvou skupin – na
zaměstnance, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu (na tyto dopadá ustanovení § 317 ZP) a na
zaměstnance, kterým pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel (na tyto se § 317 ZP a odchylky
v něm uvedené neuplatní).53
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je možné zavést pouze za předpokladu, že
se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou a oba s touto formou práce souhlasí, není tedy
možné, aby jedna smluvní strana o zavedení této formy práce autoritativně rozhodla.54
Důvodová zpráva k zákoníku práce předpokládá, že zákonem neupravené záležitosti si
zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou dohodnou, což je možné učinit také prostřednictvím
nepojmenované smlouvy dle občanského zákoníku.55 Další možností je zakotvit tyto záležitosti do
pracovní smlouvy či dodatku k ní nebo do pracovního řádu, případně jiného vnitřního předpisu.56
49

§ 317 ZP.
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1248.
51
§ 2 odst. 1 ZP.
52
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1613
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 32.
53
Tamtéž, s. 1248.
54
ŠUBRT, Bořivoj. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce a mzda. [online]. 2008, 10, 22. 18.9.2008 [cit.
21.10.2018]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d4043v5443-prace-mimo-pracovistezamestnavatele/.
55
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoník práce, č. 262/2006 Dz, k § 317 až 319. [Beck-online]
[cit. 21.10.2018]. Dostupné z: Beck-online.
56
DANDOVÁ, Eva, KUBÁLKOVÁ, Petra a SOKAČOVÁ, Linda. Práce z domova: Praktická příručka k zavádění
práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce [online]. Čelákovice: Rodinné centrum Routa, listopad 2013
[cit.18.11.2018]. Dostupné z: https://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/prace_zdomova_final_web.pdf.
s. 37.
50
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2.8. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Také zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, obsahuje právní úpravu výkonu služby z jiného
místa ve svém § 117, dle kterého:
„(1) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním
zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky
výkonu služby. Za místo výkonu služby se považuje místo sjednané v dohodě o výkonu služby
z jiného místa.
(2) Při výkonu služby z jiného místa se na státního zaměstnance nevztahuje úprava
rozvržení služební doby.
(3) Při výkonu služby z jiného místa státnímu zaměstnanci při důležitých osobních
překážkách ve službě, které se řídí § 199 odst. 2 zákoníku práce a nařízením vlády, kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nepřísluší náhrada platu, s
výjimkou překážek uvedených v bodech 5, 7 a 10 přílohy k tomuto nařízení vlády, nebo jde-li o
poskytování platu při dočasné neschopnosti k výkonu služby; pro účely poskytování platu při
dočasné neschopnosti k výkonu služby platí pro tohoto státního zaměstnance stanovené rozvržení
služební doby do směn, které služební orgán pro tento účel stanoví služebním předpisem.
(4) Při výkonu služby z jiného místa státnímu zaměstnanci nepřísluší
a)

plat nebo náhradní volno za službu přesčas,

b)

náhradní volno nebo náhrada platu anebo příplatek za službu ve svátek.“57

Na zaměstnance ve služebním poměru se vztahuje úprava obsažená v zákoně o státní
službě, zákoník práce je možné na tyto zaměstnance užít pouze tam, kde na něj zákon o státní
službě výslovně odkazuje (k čemuž dochází např. v § 117 odst. 3 zákona o státní službě, který
odkazuje na § 199 odst. 2 ZP).58 Státním zaměstnancům tedy náleží náhrada platu u stejných
důležitých osobních překážek, za které náleží zaměstnancům v režimu dle § 317 ZP.
Pro zaměstnance ve veřejné správě, kteří jsou v pracovním poměru, se nepoužije úprava
v zákoně o státní službě, ale úprava obsažená v zákoníku práce.59
Na rozdíl od současné úpravy v zákoníku práce, zákon o státní službě neopravňuje
zaměstnance k tomu, aby si služební dobu rozvrhovali sami a nabízí se otázka, zda si služební
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§ 117 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
EICHLEROVÁ, Simona. Home office ve veřejné správě. In: HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní
vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2015 na téma Slaďování pracovního a rodinného života [online]. 1. vydání.
Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 21.10.2018]. 2016, s. 263-268. ISBN 978-80-210-8121-5.
Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2015/files/PracovniPravo2015.pdf. s. 265.
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orgán se služebním zaměstnancem mohou v dohodě sjednat podmínky týkající se služební doby a
případné rozvrhování služební doby ze strany zaměstnavatele či nikoliv.60
Další odlišností oproti úpravě v zákoníku práce je, že zákon o státní službě nestanoví, že
by se na zaměstnance při výkonu služby z jiného místa nepoužila ustanovení o překážkách v práci
na straně služebního úřadu uvedená v § 106 zákona o státní službě, zaměstnanci vykonávajícímu
službu z jiného místa tedy náleží plat za dobu, po kterou nemohl konat službu z důvodu přechodné
závady způsobené dodávkou energie, chybnými podklady či jinými provozními příčinami,
z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů a z důvodu jiných překážek na straně služebního
úřadu.61
Zákon o státní službě v § 205 písm. c) zmocňuje vládu, aby nařízením stanovila podmínky
výkonu služby z jiného místa a charakteristiku činností vykonávaných v jednotlivých oborech
služby, u kterých výkon služby z jiného místa nelze sjednat.62 Tímto nařízením je nařízení vlády
č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, které stanovuje dvě podmínky pro
výkon služby z jiného místa, kterými jsou:
„a) přijetí opatření umožňujících ukládání služebních úkolů státnímu zaměstnanci
vykonávajícímu státní službu z jiného místa, organizování, řízení a kontrolu výkonu jeho státní
služby a ukládání příkazů k výkonu státní služby, zpravidla prostřednictvím sítě elektronických
komunikací,
b) poskytnutí vybavení potřebného k výkonu státní služby z jiného místa, případně využití
vlastního vybavení státního zaměstnance pro výkon státní služby.“63
Toto nařízení také stanovuje, že výkon státní služby nelze sjednat u správních činností:
„a) spočívajících z převážné části v osobním kontaktu s osobami, který nelze nahradit
jiným způsobem komunikace, nebo
b) pro jejichž výkon je nezbytné užití věcí nebo informací, u kterých právní předpis nebo
jejich povaha vylučuje nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho organizačního
útvaru.“64
60
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2.9. Návrh novely zákoníku práce – sněmovní tisk č. 903/0
Velké změny měla do právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vnést
novela zákoníku práce, ke které mělo dojít v roce 2017, avšak nakonec nebyla přijata. Projednání
sněmovního tisku bylo s koncem volebního období ukončeno.65
Navrhované znění § 317 ZP mělo dopadat také na zaměstnance, kteří vykonávají práci
mimo pracoviště zaměstnavatele, avšak pracovní dobu jim rozvrhuje zaměstnavatel (a kterých je
ostatně v praxi mnohem více než těch, kteří si pracovní dobu rozvrhují sami).66
Dle vládního návrhu zákona měla být do § 317 ZP zakotvena povinnost zaměstnavatele
hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které
zaměstnanci při výkonu práce vzniknou, přičemž tyto náklady nesměly být zahrnuty ve mzdě,
platu nebo odměně z dohody67, avšak mohly být hrazeny paušální částkou.68 Zaměstnavatel měl
být dále povinen zajistit, aby zaměstnanci nepracujícímu na pracovišti nebyl odepřen kontakt
s ostatními zaměstnanci a umožnit mu se s nimi pravidelně osobně setkávat na pracovišti, pokud
by to zaměstnanec požadoval.69 V případech, kdy je práce vykonávána za použití elektronických
komunikací, měla být zaměstnavateli uložena povinnost zajistit technické a programové vybavení
(s výjimkou situací, kdy zaměstnanec využívá své vlastní) a zajistit ochranu údajů, které se
zpracovávají dálkovým přenosem.70 Povinnost počínat si tak, aby chránil data a údaje související
s výkonem jeho práce, měla být uložena i zaměstnanci.71 Výše uvedené povinnosti se neměly
vztahovat na zaměstnance, u kterých by k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
docházelo jen výjimečně.72
Z výše uvedeného výčtu povinností je zřejmé, že novela předpokládala zavádění povinností
především zaměstnavatelům.73 Přestože zamýšleným cílem novely bylo zajistit vyšší ochranu
zaměstnanců, její případné přijetí mohlo docílit toho, že by zaměstnavatelé nebyli práci z domova
65
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příliš nakloněni právě z důvodu povinností, které tato novela měla zavádět (např. povinnosti hradit
zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce).74
Úprava pro zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, kteří si sami
rozvrhují pracovní dobu, včetně odchylek, které se na ně vztahují, měla být novelou přesunuta do
nově vzniklého § 317a.75 Odchylky měly spočívat v tom, že by se na tyto zaměstnance nepoužila
některá ustanovení o pracovní době, osobních překážkách v práci a odměňování, u kterého by se
nepoužila ustanovení o mzdě nebo platu, případně náhradním volnu za práci přesčas, v noci,
v sobotu a v neděli, o příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a o zvláštním příplatku
a příplatku za rozdělenou směnu u zaměstnanců, kteří pobírají plat.76
Další přidané ustanovení § 317b mělo upravovat nově vzniklý institut vrcholového řídícího
zaměstnance, včetně odchylek, které se na něj měly vztahovat.77 Vrcholovým řídícím
zaměstnancem měl být vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu či
zaměstnavatele či vedoucí zaměstnanec přímo podřízený vedoucímu zaměstnanci v přímé řídící
působnosti.78 Druhou podmínkou, která musela být u tohoto zaměstnance splněna, je mzda ve výši
alespoň 75 000 Kč měsíčně.79 Vrcholový řídící zaměstnanec měl být oprávněn rozvrhovat si
pracovní dobu až do výše 48 hodin týdně sám.80
Ačkoliv se domnívám, že současná úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
v zákoníku práce je nedostatečná, ztotožňuji se s názory, že navrhovaná novela byla příliš striktní.
Především se to týká povinnosti zaměstnavatele hradit veškeré náklady, které při výkonu práce
vzniknou. V této souvislosti se nabízí otázka, zda mezi tyto náklady spadají také ty, které si
zaměstnanec hradí, aby je mohl využívat pro osobní potřebu (jako například internetové připojení).
Dle Hůrky zaměstnanci nevzniknou žádné náklady, pokud si sám hradí paušál na telefon
s neomezenými hovory nebo paušál na internet s neomezenými daty.81 Co se týče nákladů na
energie, Hůrka uvádí, že zaměstnanec by muset prokázat, že by doma v danou chvíli nesvítil a
netopil.82 Je otázkou, jak by dané prokazování v praxi fungovalo. Další otázkou je, zda lze po
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zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby hradil v plné výši veškeré náklady, které každému
jednotlivému domáckému zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce vzniknou. Domnívám se, že
v dnešní době má téměř každý zaměstnanec doma zavedený internet s neomezenými daty, vlastní
kancelářský nábytek a minimálně jeden výkonný počítač k osobním účelům. Dle mého názoru je
pro drtivou většinu zaměstnanců práce z domova vítaným benefitem, který jim ušetří čas i náklady
za dopravu a rádi by na ni přistoupili i za cenu, že doma spotřebují více energie a budou využívat
internetové připojení, které si sami stejně hradí. Upřesnění nákladů, které zaměstnavatel
zaměstnanci hradí bude mnohem efektivnější zakotvit do vzájemné dohody mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, kteří oba mají zájem na tom, aby home office efektivně fungoval, a tak lze
očekávat, že v daném konkrétním případě se rozumně dohodnou. Protože zavedení institutu práce
z domova či na dálku je možné pouze na základě dohody obou smluvních stran, nemusí na to
zaměstnanec přistoupit, pokud by se domníval, že mu tím vzniknou náklady, které mu
zaměstnavatel v plné výši neuhradí. Naopak pokud je v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnanec
na práci z domova/na dálku přistoupil, zajisté mu nabídne uhrazení všech nákladů dobrovolně sám.
Touto úvahou nechci v žádném případě namítat, že by náklady závislé práce neměl nést
zaměstnavatel a rozporovat tak jeden ze základních znaků závislé práce. Domnívám se však, že
by paušální částka poskytovaná zaměstnanci pracujícímu mimo pracoviště zaměstnavatele
nemusela nutně být ve výši 100 % nákladů, které vzniknou a že by se zaměstnanec na některých
nákladech, ze kterých bude mít užitek také on osobně (nikoliv jen pro pracovní potřebu) mohl
spolupodílet. Přeci jenom se jedná o zavedení internetového připojení do jeho domácnosti a o
vytápění jeho vlastního bytu či domu.
Na druhou stranu musím vyzdvihnout, že tato navrhovaná novela myslela také na
zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, avšak pracovní dobu jim rozvrhuje
zaměstnavatel, jimž současná právní úprava v ZP nevěnuje žádnou pozornost a pamatovala také
na teleworkery.
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3. Úprava práce z domova a práce na dálku na nadnárodní úrovni
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je předmětem úpravy také na mezinárodní
úrovni a na úrovni EU. Nejznámějšími dokumenty upravujícími domáckou práci na mezinárodní
úrovni jsou Úmluva č. 17783 a Doporučení č. 18484 Mezinárodní organizace práce o domácké práci,
které byly přijaty na 83. zasedání Mezinárodní konference práce. 85 Na úrovni EU je
nejvýznamnějším dokumentem Rámcová dohoda o práci na dálku86, která byla přijata sociálními
partnery, kterými jsou Evropská konfederace odborových svazů (ETUC), Evropská unie
konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (UNICE), Evropské sdružení řemesel a malých a středních
podniků (UEAPME) a Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného
ekonomického zájmu (CEEP).87

3.1. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci
Domácká práce byla předmětem 83. zasedání Mezinárodní konference práce konané
v červnu roku 1996, na kterém byly přijaty tyto dokumenty vztahující se k domácké práci.88
Úmluvu č. 177 ratifikovalo celkem 10 států – v roce 1998 Finsko, v roce 1999 Irsko, v roce
2002 Albánie a Nizozemí, v roce 2006 Argentina, v roce 2009 Bulharsko, v roce 2010 Bosna a
Hercegovina a v roce 2012 Tádžikistán, Belgie a Makedonie.89 Česká republika tuto Úmluvu
neratifikovala90, protože vláda nepovažovala za potřebné měnit naši právní úpravu za účelem
dosažení souladu s touto Úmluvou.91
Domácká práce pro účely Úmluvy znamená: „práci prováděnou osobou označovanou jako
domácký pracovník,
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i.

v jeho/jejím domově nebo jiných prostorách, které si vybral/vybrala, jiných než
pracoviště zaměstnavatele,

ii.

za odměnu

iii.

jejímž výsledkem je výrobek nebo služba určená zaměstnavatelem bez ohledu na to,
kdo poskytuje vybavení, materiál nebo jiné používané vstupy,

pokud tato osoba nemá stupeň autonomie a ekonomické nezávislosti nezbytné k tomu, aby byla
považována za nezávislého pracovníka podle národních zákonů, nařízení nebo soudních
rozhodnutí“.92
Úmluva stanoví, že národní politika má podporovat rovné zacházení mezi domáckými
pracovníky a ostatními námezdními pracovníky, a to zejména v oblastech ustavení organizací,
členství a účasti v nich, ochraně proti diskriminaci, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odměňování, ochraně v zákonných systémech sociálního zabezpečení, přístupu k výcviku,
minimálního věku pro vstup do zaměstnání a ochrany mateřství.93
Doporučení č. 184 se věnuje oblasti dozoru nad domáckou prací, přičemž v této oblasti by
měl kompetentní orgán vést seznam zaměstnavatelů domáckých pracovníků, zaměstnavatelé by
měli oznamovat úřadům první zadání práce domáckému pracovníkovi a měli by vést seznam svých
domáckých pracovníků a záznamy o práci, kterou jim přidělili.94
Doporučení dále stanoví, že by domáčtí pracovníci neměli být omezováni v právu se
organizovat a kolektivně vyjednávat, v oblasti odměňování by měli mít srovnatelné podmínky jako
zaměstnanci pracující na pracovišti zaměstnavatele, měli by mít prospěch ze sociálního
zabezpečení, měla by jim náležet stejná ochrana jako zaměstnancům pracujícím na pracovišti
zaměstnavatele v případě skončení zaměstnání a kompetentní orgán by měl zajistit mechanismy
pro případné řešení sporů mezi subjekty domácké práce.95

3.2. Rámcová dohoda o práci na dálku
Tato dohoda ze dne 16.7.2002 vznikla na základě vyjednávání sociálních partnerů ETUC,
UNICE, UEAPME a CEEP o práci na dálku, k němuž dala pokyn Evropská komise.96 Cílem této
dohody bylo, aby byl její obsah implementován signatářskými státy v souladu s jejich národními
mechanismy.97
92
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Definice práce na dálku (teleworkingu) pro účely této dohody zní: „Práce na dálku je
formou organizace a/nebo výkonu práce využívající informačních technologií v kontextu pracovní
smlouvy/poměru, kdy závislá práce, která by mohla být také vykonávána v prostorách
zaměstnavatele, je prováděna mimo tyto prostory.“98 Definice pracovníka na dálku podle této
dohody je: „Pracovníkem na dálku je každá osoba provádějící práci na dálku, jak je definována
výše.“99
Dohoda především zdůrazňuje dobrovolnost institutu práce na dálku, která spočívá v tom,
že zaměstnanec (nemá-li v pracovní smlouvě práci na dálku zakotvenou) i zaměstnavatel mohou
práci na dálku odmítnout, byla-li jim druhou smluvní stranou tato forma práce navržena.100
Tato dohoda ukládá zaměstnavateli přijmout opatření k zajištění ochrany údajů při práci na
dálku a informovat pracovníka na dálku o legislativě a vnitřních předpisech o ochraně osobních
údajů, jakož i o omezeních při využívání IT zařízení a internetu a o případných sankcích.101
Pracovníku na dálku náleží kompenzace či úhrada nákladů vztahujících se k vykonávané
práci (ledaže by práce na dálku nebyla prováděna pravidelně) a má také nárok na poskytnutí,
instalaci a údržbu zařízení, které je pro pravidelný výkon práce na dálku nezbytné (ledaže by
pracovník na dálku používal své vlastní vybavení).102
Umožňuje-li to národní legislativa a kolektivní smlouvy, měl by být umožněn vstup
zaměstnavatele, zástupců pracovníků a příslušných orgánů na pracoviště pracovníka na dálku pro
účely BOZP.103 Dochází-li k práci na dálku v místě zaměstnancova bydliště, musí subjekt, který
chce vstoupit na pracoviště, předem zaměstnanci tento záměr ohlásit a obdržet od zaměstnance
souhlas.104
Umožněním pravidelného setkávání s ostatními pracovníky, zajištěním přístupu
k podnikovým informacím nebo jinými opatřeními přijatými zaměstnavatelem má být zajištěno,
aby pracovník na dálku nebyl izolován od ostatních pracovníků.105
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V České republice proběhla snaha implementovat povinnosti obsažené v této Rámcové
dohodě do zákoníku práce, a to návrhem novely zákoníku práce – sněmovní tisk č. 903/0.106
Stránský upozorňuje na to, že v případě autonomních dohod sociálních partnerů (mezi které
Rámcová dohoda o práci na dálku spadá) členské státy nemají povinnost novelizovat vnitrostátní
předpis za účelem dosažení jeho souladu s právem EU a ani to nepovažuje za vhodné.107 Vhodnější
by dle něj bylo, kdyby ji implementovali sociální partneři prostřednictvím kolektivních smluv
vyššího typu.108
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4. Odlišná právní úprava pro zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti
zaměstnavatele
Pro zaměstnance, na které se vztahuje § 317 ZP platí stejná právní úprava jako pro ostatní
zaměstnance, vyjma odchylek uvedených v § 317 ZP a případně i odchylek, které si mezi sebou
smluvní strany sjednaly (pokud je v daném případě umožněno odchýlit se od zákonné úpravy).109

4.1. Rozvržení pracovní doby
Zaměstnanec ve smyslu § 317 ZP si svou pracovní dobu rozvrhuje sám110 a ustanovení o
rozvržení pracovní doby v zákoníku práce se na něj nevztahují.111 Zaměstnavateli tedy odpadají
některé povinnnosti s rozvrhováním pracovní doby související, kupříkladu určování začátku a
konce směn.112 Co se však na domáckého zaměstnance vztahuje, je stanovená týdenní pracovní
doba, která je důležitá z hlediska množství práce, které může zaměstnavatel zaměstnanci zadat,
protože zaměstnavatel by měl zaměstnanci přidělovat jen takové množství práce, které je
průměrný zaměstnanec schopen vykonat během stanovené týdenní pracovní doby. 113 Možnost
zaměstnance rozvrhnout si pracovní dobu zcela libovolně může být smluvně omezena, například
ujednáním, že v určitém časovém rozmezí bude zaměstnanec přítomen na telefonu či na e-mailu
pro účely komunikace se zaměstnavatelem114, kolegy či zákazníky.115 Jason Fried a David
Heinemeier Hansson, kteří mají se zaměstnáváním na dálku bohaté praktické zkušenosti v rámci
společnosti Basecamp, LLC v USA, doporučují, aby se pracovní doba u zaměstnanců, kteří mezi
sebou potřebují komunikovat, alespoň částečně překrývala.116 U zaměstnanců, jejichž náplní práce
je e-mailová či telefonická komunikace se zákazníky, lze doporučit sjednání časového rozmezí, ve
kterém bude komunikace se zákazníky probíhat, za účelem předejití rozesílání e-mailů nebo
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vyřizování telefonátů v pozdních večerních nebo nočních hodinách.117 Je také přípustné ujednání
smluvních stran, že v určitých časových úsecích zaměstnanec pracovat nebude, čehož bývá
zejména využíváno u práce v noci a o víkendu, aby zaměstnavatel nemusel zaměstnanci vyplácet
příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli.118 Dále je vhodné sjednat případnou povinnost
zaměstnance dostavit se v určitý den a čas na pracoviště zaměstnavatele, vyžaduje-li
zaměstnavatel osobní předávání práce či průběžné konzultace.119
Možnost samostatně si rozvrhovat pracovní dobu přináší zaměstnancům především
snadnější sladění zaměstnání a soukromého života a také přispívá ke snadnějšímu zapojení osob,
které by z důvodu péče o dítě, zdravotního postižení či jiného důvodu nebyli schopni dojíždět na
pracoviště zaměstnavatele a vykonávat práci v pracovní době, kterou jim zaměstnavatel
jednostranně určil.120 Dle zkušeností z praxe jsou zaměstnanci, kteří si sami rozvrhují pracovní
dobu, produktivnější, protože mají větší motivaci splnit zadanou práci v kratším čase.121

4.2. Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy jsou překážky
v práci na straně zaměstnavatele, při kterých zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu (u
prostoje ve výši 80 % průměrného výdělku, u přerušení práce způsobeného nepříznivými
povětrnostními vlivy ve výši 60 % průměrného výdělku).122 Na zaměstnance v režimu podle § 317
ZP se však tato ustanovení nevztahují.123 V případě, že zaměstnavatel opomene zaměstnanci
v režimu dle § 317 ZP včas dodat materiál potřebný k výkonu práce, nemá tento zaměstnanec
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právo na náhradu mzdy nebo platu, protože si může pracovní dobu rozvrhnout na pozdější čas,
kdy už bude mít materiál k dispozici.124

4.2.1.

Judikatura vztahující se k prostoji

Nejvyšší soud ČSR se zabýval případem, ve kterém bylo domácké pracovnici sníženo
množství přidělované práce z důvodu poklesu odbytu zboží, který vykazoval setrvalou tendenci.125
Soud prvního stupně nesprávně dovodil, že domácká pracovnice nemohla vykonávat práci
z důvodu poruch v dodávce materiálu, a tedy se jedná o prostoj, při němž domácké pracovnici
nenáleží náhrada mzdy.126 Odvolací soud sice vycházel ze správného skutkového stavu, avšak
nesprávně usoudil, že pokles odbytu zboží je prostojem.127 Rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR ze
dne 29. dubna 1988, sp. zn. 6 Cz 24/88 bylo judikováno, že: „Nemůže-li domácký pracovník
vykonávat práce podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě (§267 odst. 2 zák.práce)
v důsledku omezení výroby při poklesu odběru zboží, nejde na straně organizace o překážky
v práci ve smyslu ustanovení § 129 zák.práce, ale o ostatní překážky na straně organizace ve
smyslu ustanovení § 130 odst. 1 zák.práce.“128 Zatímco u prostoje dle § 129 zákona č. 65/1965
Sb., zákoník práce, by domácké pracovnici náhrada mzdy nenáležela, u ostatních překážek na
straně organizace dle § 130 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy náleží i
domácké pracovnici.129

4.3. Důležité osobní překážky
§ 317 písm. b) ZP stanoví, že při jiných důležitých osobních překážkách v práci
zaměstnanci v režimu dle § 317 ZP nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, ledaže by prováděcí
právní předpis stanovil jinak nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu při dočasné pracovní
neschopnosti (karanténě).130 Vychází se přitom z předpokladu, že zaměstnanec, který si sám
rozvrhuje pracovní dobu, si ji může přizpůsobit tak, aby mu v důsledku osobní překážky žádná
mzda neušla.131
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4.3.1.

Náhrada mzdy nebo platu při jiných důležitých osobních překážkách v práci

Při jiných důležitých osobních překážkách v práci nemají tito zaměstnanci nárok na
náhradu mzdy nebo platu s výjimkami stanovenými v prováděcím právním předpise.132 Tímto
prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých překážek v práci. Dle přílohy tohoto nařízení přísluší náhrada mzdy nebo platu také
zaměstnancům uvedeným v § 317 ZP v případě vlastní svatby, účasti na svatbě dítěte, úmrtí
manžela, druha nebo dítěte, účasti na pohřbu manžela, druha, dítěte, rodiče, sourozence, rodiče
manžela, sourozence manžela, manžela dítěte, manžela sourozence, prarodiče, vnuka, prarodiče
manžela nebo osoby žijící ve společné domácnosti, k obstarání pohřbu rodiče, sourozence, rodiče
manžela, sourozence manžela, manžela dítěte, manžela sourozence, prarodiče, vnuka, prarodiče
manžela nebo osoby žijící ve společné domácnosti a přestěhování v zájmu zaměstnavatele.133

4.3.2.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při
dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody při dočasné pracovní neschopnosti
(karanténě) náleží i zaměstnancům uvedeným v § 317 ZP, přičemž pro účely výpočtu této náhrady
pro zaměstnance platí rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel předem povinen
pro tento účel určit.134 Jedná se o fiktivní stanovení směn sloužící pouze k určení náhrady mzdy,
platu či odměny z dohody, protože zaměstnanec je oprávněn si pracovní dobu rozvrhovat sám.135

4.4. Práce přesčas
Zákoník práce ve svém § 317 písm. c) ZP stanoví, že tito zaměstnanci nemají nárok na
poskytnutí mzdy, platu či náhradního volna za práci přesčas.136 Toto ustanovení však nevylučuje
poskytnutí příplatku za práci přesčas a zaměstnavatelé jsou tedy povinni tento příplatek
zaměstnanci poskytnout.137 Někteří autoři se ovšem domnívají, že se jedná o legislativní chybu
zákonodárce a že příplatek za práci přesčas byl v § 317 písm. c) ZP opomenut.138 Na rozdíl od
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současné úpravy, právní úprava v předchozím zákoníku práce poskytnutí příplatku za práci přesčas
ve svém § 267 odst. 2 písm. c) u domáckého zaměstnance vylučovala.
U zaměstnanců ve smyslu § 317 ZP, je za práci přesčas považován výkon práce nad rámec
množství práce, které odpovídá stanovené týdenní pracovní době.139

4.4.1.

Judikatura k práci přesčas

Žalobkyně se domáhala vyplacení mzdy za práci přesčas po žalované, u které pracovala na
pozici obchodního reprezentanta, což spočívalo v navštívení minimálně devíti lékáren za den za
účelem prezentace výrobků a v následné administrativní práci s tím spjaté.140 Nejvyšší soud ČR
ve svém rozsudku ze dne 28. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 4166/2015 mimo jiné uvádí, že ani soud
prvního stupně ani soud odvolací se nezabývaly tím: „(…) zda žalobkyně nebyla u žalované
zaměstnankyní, která nepracovala na jejím pracovišti, ale podle dohodnutých podmínek pro ni
vykonávala sjednanou práci v pracovní době, kterou si sama rozvrhovala, a zda jí tedy ve smyslu
ustanovení § 317 písm.c) zák. práce nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas.“141

4.5. Práce ve svátek
Podobně jako je tomu v případě práce přesčas, zaměstnanci ve smyslu § 317 ZP podle
současné právní úpravy nepřísluší náhrada mzdy nebo náhradní volno anebo příplatek za práci ve
svátek.142 Odlišně se však k práci ve svátek stavěla navrhovaná novela zákoníku práce - sněmovní
tisk č. 903/0, která práci ve svátek upravovala v souladu s čl. 2 odst. 2 Evropské sociální charty
Rady Evropy, který stanoví, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci placené volno
v době veřejných svátků.143 Podle novely, která však nebyla schválena, by byl postup následující:
zaměstnanci uvedení v § 317 ZP by měli nárok na náhradu mzdy, která by jim v důsledku svátku
ušla; avšak pokud by si sami rozvrhli pracovní dobu tak, aby ve svátek pracovali, neměli by (na
rozdíl od ostatních zaměstnanců) nárok na zvýšená mzdová či platová práva.144
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5. Problematické aspekty výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele s sebou přináší určité problematické
aspekty. Zejména je v této souvislosti pozornost věnována problematice zajištění BOZP,
objasňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ochraně dat, možnostem kontroly výkonu
práce zaměstnanců, problematice nedotknutelnosti obydlí, evidenci pracovní doby a ustanovení o
změně v účelu užívání stavby ve stavebním zákoně.

5.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Protože zákoník práce ve svém § 317 ZP neuvádí, že by se na zaměstnance konající práci
mimo pracoviště zaměstnavatele nevztahovala ustanovení zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopadá na tyto zaměstnance stejná úprava jako na zaměstnance pracující na
pracovišti zaměstnavatele a zaměstnavatel má vůči oběma kategoriím zaměstnanců stejné
povinnosti, přestože u zaměstnanců pracujících z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele
má zaměstnavatel v některých oblastech omezené možnosti, jak úroveň BOZP při práci zajistit.145
Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci146 a hradit náklady s tím spjaté.147 Dále je zaměstnavatel dle zákoníku práce
povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou
organizací BOZP a přijímat opatření k předcházení rizikům.148
V § 102 odst. 3 ZP je zaměstnavateli uložena povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné
činitele, vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat opatření k odstranění rizik a pravidelně kontrolovat
úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, vybavení pracovišť a úroveň
rizikových faktorů pracovních podmínek.149 Aby však zaměstnavatel mohl pravidelně kontrolovat
úroveň BOZP, je zapotřebí, aby měl umožněn přístup na místo, kde zaměstnanec práci vykonává
a v tom mu může bránit nedotknutelnost obydlí.150 Proto je vhodné zakotvit souhlas zaměstnance
se vstupem zaměstnavatele do obydlí za účelem kontroly BOZP do dohody, ve které se sjednávají
podmínky výkonu práce z jiného místa151 a v této dohodě upřesnit, za jakými účely může být
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kontrola provedena, zakotvit možnost provést kontrolu bez předchozího ohlášení a stanovit denní
dobu, ve které může být tato kontrola provedena, jakož i stanovit povinnost zaměstnance tuto
kontrolu strpět a umožnit.152 Uzavření této dohody může zaměstnavatel podmínit prohlídkou
příslušných prostor před zahájením výkonu práce.153 Problémem však je, že jednou udělený
souhlas, kterým zaměstnanec umožní zaměstnavateli vstupovat do obydlí zaměstnance za účelem
kontroly BOZP, může být ze strany zaměstnance kdykoliv odvolán a zaměstnavatel by si měl
vyhradit možnost dohodu z tohoto důvodu vypovědět.154 Ani možnost vstupu do obydlí však
nezaručuje zaměstnavateli, že zaměstnanec pracuje po celou pracovní dobu tak, aby byla
dodržována bezpečnost a ochrana zdraví při práci.155 Nepřipadá-li v úvahu vstup zaměstnavatele
do obydlí, je možné zakotvit do dohody povinnost zaměstnance nafotit pracovní místo a tyto
fotografie zaslat zaměstnavateli, který v případě shledání nedostatků vyzve zaměstnance
k úpravám, které má zaměstnanec povinnost provést ještě před zahájením práce z tohoto místa.156
Zaměstnavatelům lze doporučit také sjednání povinnosti zaměstnance pravidelně zaměstnavatele
informovat o stavu domácího pracoviště.157
Dle § 103 odst. 2 ZP má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních
a ostatních předpisech k zajištění BOZP.158 V případě zaměstnanců vykonávajících práci mimo
pracoviště zaměstnavatele může toto školení probíhat na pracovišti zaměstnavatele, na jiném místě
určeném zaměstnavatelem či na dálku prostřednictvím e-learningu, čehož bývá často využíváno
zejména u zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se na místo školení nemohou dostavit.159
Další problematikou z hlediska BOZP je, že zaměstnanec nepracující na pracovišti
zaměstnavatele si pracovní dobu rozvrhuje sám a může si ji rozvrhnout i do nočních hodin, čehož
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mnoho zaměstnanců využívá.160 Zaměstnavatel by měl být informován o tom, že zaměstnanec
vykonává práci v noci z důvodu zajištění lékařského vyšetření tomuto zaměstnanci.161 Povinnost
zajistit zaměstnanci pracujícímu v noci vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb
ukládá zaměstnavateli zákoník práce.162
Zaměstnavatelé by měli trvat na důsledném vymezení práv a povinností vztahujících se
k výkonu práce z jiného místa, a to buď v pracovní smlouvě či v jiné písemné dohodě, která bude
upravovat následující:
•

vymezení dnů v týdnu a časového rozmezí, ve kterém výkon práce probíhá,

•

přesné vymezení místa výkonu práce,

•

povinnost zaměstnance čerpat přestávku na jídlo a oddech,

•

povinnost zaměstnance dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k BOZP,

•

povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s předpisy a pokyny vztahujícími
se k BOZP,

•

povinnost zaměstnance dodržovat stanovené pracovní postupy,

•

povinnost zaměstnance užívat stanovené pracovní prostředky a osobní ochranné
prostředky, tyto je vhodné vyjmenovat v přiloženém seznamu,

•

povinnost zaměstnance přijmout opatření proti zranění třetích osob v důsledku jím
vykonávané práce,

•

povinnost zaměstnance vybavit své pracovní místo lékárničkou (přičemž náklady
na její zavedení hradí zaměstnavatel),

•

prohlášení zaměstnance, že v místě výkonu práce jsou řádně dodržovány
požadavky na požární ochranu,

•

zákaz přípravy pokrmů během výkonu práce,

•

zákaz požívání návykových látek během výkonu práce,

•

povinnost zaměstnance přerušit práci, přesahuje-li teplota vzduchu na pracovišti
34 °C,

•

zákaz výkonu práce za podmínek, za nichž by mohla být závažným způsobem
bezprostředně ohrožena BOZP nebo hrozit vznik mimořádné události,163
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•

povinnost zaměstnance čerpat bezpečnostní přestávku,

•

povinnost zaměstnance vést evidenci pracovní doby,

•

vymezení časového rozmezí, kdy zaměstnanec práci konat nebude,164

•

povinnost zaměstnance dodržovat nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a
nepřetržitý odpočinek v týdnu.165

Jinou vhodnou možností je, aby zaměstnavatel zakotvil závazná pravidla k zajištění BOZP
při práci z domova do vnitřního předpisu, se kterým budou tito zaměstnanci seznámeni a jejich
znalost tohoto vnitřního předpisu bude soustavně prověřována.166
Zaměstnanci pracující z domova by měli věnovat patřičnou pozornost vybavení domácí
kanceláře, která by v žádném případě neměla být kanceláří provizorní, protože zaměstnanec v ní
tráví hodně času.167 Je vhodné pro ni vyčlenit samostatnou místnost nebo alespoň část místnosti,
ve které bude umístěn kvalitní pracovní stůl, pohodlná výškově nastavitelná židle, počítač a
případně také tiskárna.168 Důraz by měl být kladen také na dobré osvětlení této místnosti.169
Výhodou domácí kanceláře je, že na rozdíl od pracoviště zaměstnavatele, kde mají všichni
zaměstnanci stejný kancelářský nábytek vybraný zaměstnavatelem, domácí kancelář si může
každý zaměstnanec vybavit tak, aby vyhovovala především jemu samotnému.170
Bylo zjištěno, že jen necelá polovina zaměstnavatelů se zabývá zajištěním BOZP pro
zaměstnance, kteří konají práci na místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele.171 Někteří autoři
se domnívají, že by měla být zmírněna pravidla pro zaměstnavatele a část odpovědnosti by měla
být se souhlasem zaměstnance přenesena na něj.172 Vhodný způsob, jak zatraktivnit tuto formu
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práce pro zaměstnavatele, spatřuje Tomšej v tom, že by pro práce spadající do první kategorie
v rámci kategorizace prací podle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví měl platit zvláštní právní
režim.173 Zaměstnavatel by měl v rámci tohoto zvláštního režimu pouze následující povinnosti:
proškolit zaměstnance, poučit jej o tom, jak má domácí pracoviště vypadat a jak by měl vykonávat
povinnosti vztahující se k BOZP a provádět pravidelně kontroly těchto znalostí.174 Zprostil by se
však povinnosti zjišťovat a analyzovat rizika na pracovišti a za předpokladu řádného splnění výše
uvedených povinností by se zprostil také odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc z povolání.175
Domnívám se, že obtížné zajišťování BOZP domáckému zaměstnanci a problematika
vstupu zaměstnavatele do obydlí za účelem plnění jeho povinností, jsou častým důvodem, proč
zaměstnavatelé nechtějí tuto formu práce zavádět. Jejich obavy jsou pochopitelné – přestože na ně
dopadají stejné povinnosti, jejich praktické provedení je u domáckých zaměstnanců mnohem
náročnější. Z hlediska de lege ferenda by bylo vhodné do zákoníku práce zakotvit, že některé
povinnosti, kterým zaměstnavatelé mohou dostát jen stěží, nebudou muset u zaměstnanců
konajících práci mimo pracoviště zaměstnavatele plnit, případně tyto povinnosti budou u této
kategorie modifikovány tak, aby jim zaměstnavatel mohl dostát.
Odlišnou úpravu BOZP pro zaměstnance ve smyslu § 317 ZP neobsahovala ani navrhovaná
novela zákoníku práce – sněmovní tisk č. 903/0.176

5.2. Pracovní úrazy
Stejně jako zaměstnanci pracující na pracovišti zaměstnavatele, také zaměstnanci pracující
na místě odlišném, mohou utrpět pracovní úraz. Vzhledem k tomu, že zákoník práce neobsahuje
žádnou zvláštní úpravu pro zaměstnance podle § 317 ZP, dopadá na tyto zaměstnance obecná
úprava, stejná jako na zaměstnance vykonávající práci na pracovišti zaměstnavatele. Podstatným
kritériem pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv, je příčina pracovního úrazu,
konkrétně se posuzuje otázka, zda je touto příčinou činnost vykonávaná pro zaměstnavatele.177
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Naopak místo, na kterém k úrazu došlo, není pro toto posouzení relevantní.178 Aby se jednalo o
pracovní úraz, musí být kumulativně splněny následující podmínky:
•

poškození zdraví nebo smrt zaměstnance,

•

došlo k němu nezávisle na vůli zaměstnance,

•

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů,

•

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.179

Dle § 269 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit škodu nebo
nemajetkovou újmu, která mu pracovním úrazem vznikla při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním.180 Dle § 270 ZP se zaměstnavatel může této povinnosti zprostit zcela
nebo zčásti, prokáže-li, že jedinou příčinou nebo jednou z příčin vzniku škody nebo nemajetkové
újmy bylo porušení právních nebo ostatních předpisů zaměstnancem, opilost nebo zneužití jiných
návykových látek zaměstnancem či lehkomyslné jednání zaměstnance.181 Pravděpodobnost, že se
zaměstnavateli podaří zprostit se odpovědnosti u zaměstnanců pracujících mimo pracoviště
zaměstnavatele je však nízká, jelikož zaměstnavatel neměl nad zaměstnancem v době vzniku úrazu
kontrolu a proto nebude mít důkazy o případném porušení povinností zaměstnancem. 182 Také
objasnění příčin úrazu, který se přihodil mimo pracoviště zaměstnavatele, bývá pro zaměstnavatele
značně obtížné.183 Mnozí autoři se nesprávně domnívají, že pokud zaměstnavatel nemá dostatek
podkladů, aby mohl úraz objasnit, přechází důkazní břemeno na zaměstnance.184 Zákoník práce
však povinnost objasňovat příčiny a okolnosti vzniku úrazu ukládá zaměstnavateli.185 Pouze
v případě, kdy zaměstnavatel vyhodnotí, že se nejedná o pracovní úraz, může zaměstnanec se
zaměstnavatelem zahájit soudní spor, ve kterém ponese důkazní břemeno zaměstnanec.186
Problematickým aspektem dokazování pracovních úrazů, ke kterým došlo u zaměstnance
doma, je především neexistence jiných důkazů než výpovědi samotného zaměstnance, popřípadě
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svědectví jeho rodinných příslušníku, jejichž věrohodnost bude pravděpodobně nízká.187 Problémy
při dokazování přináší také povaha některých typů úrazů (např. pádu či zakopnutí), u kterých nelze
přesně určit čas úrazového děje ani zda k němu došlo při plnění pracovních úkolů či v přímé
souvislosti s ním.188 Objasňování pracovních úrazů komplikuje také rozvrhování pracovní doby
samotným zaměstnancem, který může v průběhu dne střídat výkon práce s přestávkami, při
kterých vykonává jiné činnosti a zaměstnavatel tak nemůže ani podle času úrazu poznat, zda
zaměstnanec v předmětném čase konal práci či nikoliv.189
Z důvodu omezených možností zaměstnavatele při objasňování pracovních úrazů je
vhodné, aby do pracovní smlouvy nebo jiné dohody upravující výkon práce z jiného místa byl
zakotven souhlas zaměstnance se vstupem zaměstnavatele do obydlí za účelem objasnění příčin
případného pracovního úrazu.190

5.2.1.

Judikatura k pracovním úrazům

Nejvyšší soud ČSR řešil případ domácké dělnice, která utrpěla pracovní úraz při dovozu
výrobků do podniku.191 Vzhledem k tomu, že v pracovní smlouvě byla zakotvena povinnost
domácké dělnice výrobky do podniku dovážet, k pracovnímu úrazu tak došlo při plnění pracovních
úkolů.192
Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 20. listopadu 2001, sp. zn. 21 Cdo
2507/2000 zabýval přímou souvislostí s plněním pracovních úkolů, dle něhož: „Otázku přímé
souvislosti utrpěného úrazu s plněním pracovních úkolů je třeba posuzovat z hlediska místního,
časového a věcného, tedy zda lze k takové souvislosti dospět vzhledem ke vztahu činnosti, při níž
k úrazu došlo, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru.“193
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5.3. Nemoci z povolání
Stejně jako u pracovních úrazů, ani nemoci z povolání nemají zvláštní úpravu pro
zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele a uplatní se na ně stejná úprava
jako na zaměstnance vykonávající práci na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnavateli je dle
zákoníku práce uložena povinnost nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou
nemocí z povolání, jestliže u něj zaměstnanec naposledy před zjištěním pracoval za podmínek, za
kterých tato nemoc z povolání vzniká.194 Úplný seznam nemocí z povolání je uveden v Příloze k
nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.195
U zaměstnanců vykonávajících práci doma se vzhledem ke druhům prací, které bývají
obvykle doma vykonávány, nepředpokládá častý výskyt nemocí z povolání.196 Do úvahy by mohly
přicházet nemoci šlach nebo kloubů způsobené přetěžováním.197
Problematické bude ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání v případě, že
zaměstnanec využije svého práva na nedotknutelnost obydlí a neumožní vstup do obydlí orgánu
ochrany veřejného zdraví, který má pravomoc ověřovat podmínky vzniku nemoci z povolání na
pracovišti zaměstnavatele.198

5.4. Ochrana dat
V případě teleworkingu by nemělo být podceněno zajištění ochrany dat. K výkonu práce
teleworkera je totiž obvykle zapotřebí vzdálený přístup do informačního systému společnosti,
především k poště, intranetu a souborovému systému, popřípadě také k některým aplikacím.199
Pro uvážení situace, že by data zneužil úmyslně přímo zaměstnanec, je úplně
bezpředmětné, zda tato data zneužije na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném místě, protože
v obou případech má zhruba stejné možnosti, jak výše uvedené uskutečnit.200
Větší riziko zneužití dat představuje práce na dálku v případě nedbalého jednání
zaměstnance, které může spočívat v ponechání důležitých dat či přístupových hesel na místech
volně přístupných jiným osobám, v nesprávném likvidování citlivých dat či v neuzamykání
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počítače.201 Teleworkeři často vykonávají práci z kaváren či jiných veřejně přístupných míst, kde
by měli především dbát zvýšené opatrnosti, aby se jim nepovolané osoby nedívaly do notebooku
a nebo z něj v nestřežené chvíli nezkopírovaly citlivá data.202 I přes zvýšenou opatrnost však může
dojít k odcizení notebooku a proto je vhodné zajistit, aby byla data na něm šifrována a hesla byla
kvalitní, případně také používat dvoufaktorovou autentizaci.203 Data by měla být zajištěna také pro
případ útoku po síti, a to šifrováním, používáním antivirové ochrany a používáním osobního
firewallu.204
Navrhovaná novela zákoníku práce – sněmovní tisk č. 903/0, k jejímuž schválení však
nedošlo, zamýšlela do § 317 odst. 5 ZP zakotvit povinnost zaměstnavatele, jehož zaměstnanec
vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, zabezpečit ochranu údajů, které se zpracovávají
dálkovým přenosem a povinnost zaměstnance, který vykonává práci mimo pracoviště
zaměstnavatele, počínat si tak, aby chránil data a údaje s výkonem práce související.205 V praxi
však běžně bývá do pracovní smlouvy zakotven závazek zaměstnance spočívající v nepředání dat
třetím osobám.206
Domnívám se, že by mělo být zakotveno do písemné dohody mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem nebo do vnitřního předpisu zaměstnavatele přesné vymezení způsobů, jakými
má zaměstnanec ochranu dat zabezpečit a závazek zaměstnance všechny tyto způsoby zabezpečení
bezpodmínečně dodržovat, jakož i závazek zaměstnavatele zaměstnance s jednotlivými způsoby
zabezpečení seznámit a proškolit jej v této oblasti, vyžaduje-li to zaměstnanec.

5.5. Kontrola výkonu práce zaměstnance
Při práci z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele nemá zaměstnavatel možnost
zaměstnance při výkonu práce osobně kontrolovat a proto by měl předem zaměstnanci stanovit
pracovní postupy, pracovní tempo či normy spotřeby práce, termín a způsob odevzdávání práce a
způsob kontroly odvedené práce.207 Je především v zájmu zaměstnance, aby bylo přesně
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vymezeno množství práce, které mu zaměstnavatel může přidělovat, a to z důvodu, že tomuto
zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat ani náhradní volno za práci přesčas.208
Ke kontrole výkonu práce konané mimo pracoviště může docházet jinými způsoby,
především prostřednictvím serverových nástrojů pro podporu spolupráce, kterými jsou
projectsharing a timesharing.209 Existují také softwarové produkty, prostřednictvím kterých lze
sledovat kdy a zda vůbec došlo k otevření e-mailu.210 U těch by však byl zapotřebí souhlas
sledované osoby.211
U práce vykonávané z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele se dostává do pozadí
vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože zaměstnanec si
svou práci organizuje sám.212 Aby byla práce na dálku efektivní, je zapotřebí, aby ve vztahu mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem panovala důvěra.213 Sir Richard Branson prohlásil: „Abyste
mohli úspěšně pracovat s ostatními lidmi, musíte si vzájemně věřit. To do velké míry znamená věřit
ostatním, že svou práci udělají kdekoli a bez dozoru214.“215

5.6. Nedotknutelnost obydlí
Problematickým aspektem, ať už pro účely zajištění BOZP či pro objasnění pracovních
úrazů, je zásada nedotknutelnosti obydlí.216 Dle článku 12 Listiny základních práv a svobod je
obydlí nedotknutelné a nelze do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.217 Zaměstnavatel
tedy může dostát některým svým povinnostem pouze v případě, že obdrží od zaměstnance souhlas
se vstupem do obydlí a je žádoucí, aby byl tento souhlas zakotven do pracovní smlouvy či jiné
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dohody a aby v ní byly vymezeny všechny účely, které zaměstnavatele opravňují ke vstupu do
obydlí.218 I v tomto případě se však nabízí otázka kolize mezi právem zaměstnavatele na výkon
kontroly s právem rodinných příslušníků zaměstnance na nedotknutelnost obydlí.219

5.7. Evidence pracovní doby
Zákoník práce ve svém § 96 ukládá zaměstnavateli povinnost vést u zaměstnance evidenci
odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby v době
pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, a to vždy s vyznačením
začátku a konce.220 Tato povinnost se vztahuje také na evidenci pracovní doby zaměstnanců
vykonávajících práci mimo pracoviště zaměstnavatele, protože § 317 ZP pro ně v této oblasti
žádnou odchylku nestanovuje. V praxi bude u těchto zaměstnanců evidenci pracovní doby vést
buď sám zaměstnavatel s tím, že zaměstnanec mu bude hlásit příslušné začátky a konce
evidovaných úseků nebo bude zaměstnanci uložena přímo povinnost evidenci vést a vždy za
předem vymezené období ji zasílat zaměstnavateli.221 Tato povinnost by měla být zaměstnanci
uložena v dohodě, která výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele upravuje.222 Na rozdíl od
zaměstnanců pracujících na pracovišti zaměstnavatele, kterým může jednotlivé úseky evidovat
sám zaměstnavatel, aniž by se na tom musel zaměstnanec jakkoliv podílet, u zaměstnance
konajícího práci na jiném místě bude jistá míra součinnosti zaměstnance nezbytná.
Evidence pracovní doby u domáckého zaměstnance je důležitá také pro účely případného
poskytování příspěvku na stravování (pokud jej zaměstnavatel poskytuje), protože tento příspěvek
může zaměstnavatel uplatnit jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení
příjmů pouze v případě, že zaměstnanec v daném dni odpracoval alespoň 3 hodiny.223
Z hlediska formy, v jaké je evidence pracovní doby vedena, považuji u zaměstnanců
konajících práci mimo pracoviště zaměstnavatele za nejefektivnější, je-li zaměstnanci uložena
218
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povinnost vést tuto evidenci online a průběžně do ní zaznamenávat veškeré požadované údaje,
přičemž zaměstnavatel by měl do této evidence přístup. Daný postup by mohl být nápomocný v
případě vyšetřování pracovního úrazu, kdy by zaměstnavatel z evidence mohl zjistit, zda
zaměstnanec v době vzniku úrazu konal práci či nikoliv. Tato evidence by se také dala za jistých
okolností použít pro účely kontroly výkonu práce zaměstnance a ověření, zda zaměstnanec
v uvedeném čase práci skutečně koná. Je-li evidence vedena zaměstnancem a zaměstnavateli
odevzdávána např. měsíčně, je mnohem větší pravděpodobnost, že zaměstnanec uvede nepravdivé
údaje, ať už za účelem dosažení příplatků za práci v noci, v sobotu a v neděli nebo za účelem
prokázání, že vzniklý úraz se stal při plnění pracovních úkolů, ačkoliv tomu tak nebylo.

5.7.1.

Judikatura k evidenci pracovní doby

Nejvyšší správní soud řešil spor, ve kterém se zaměstnavatel dopustil správního deliktu na
úseku pracovní doby podle § 28 odst. 1 písm. l) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce tím, že
v určitém časovém období nevedl u zaměstnanců evidenci pracovní doby a nesplnil tak svou
povinnost vést evidenci pracovní doby uloženou mu v zákoníku práce.224 Zaměstnavatel namítal,
že evidenci pracovní doby vedl podle svých možností a že zaměstnanci pracovali z domova.225
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 31. ledna 2017, sp. zn. 4 Ads 244/2016
konstatoval, že: „Výkon práce z domu nezbavuje zaměstnavatele povinnosti vést evidenci pracovní
doby. V takové situaci musí zaměstnavatel zvolit způsob evidence pracovní doby, který tuto
skutečnost zohledňuje.“226

5.8. Změna v účelu užívání stavby
Dle § 126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému
v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu a
nevyžaduje-li stavba kolaudaci, pouze k účelu vymezenému v povolení stavby.227 Dle § 126 odst.
2 stavebního zákona je změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu
výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život,
veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, přípustná pouze na základě
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.228 Homeworker je tedy povinen v případech, kdy by
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mělo při výkonu práce z domova k této změně dojít, podat příslušnému stavebnímu úřadu žádost
o opětovnou kolaudaci předmětného prostoru (v případě, že homeworker není vlastníkem stavby,
je třeba k žádosti přiložit souhlas vlastníka stavby).229 Zejména bude tohoto zapotřebí v situacích,
kdy má výkon práce vliv na bezprostřední okolí stavby – například dojde k omezení parkovacích
míst z důvodu častých návštěv zákazníků u zaměstnance doma.230
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6. Právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele v jiných
členských státech EU
Nejnovější statistika Eurostatu zabývající se výkonem práce z domova za rok 2017
v zemích EU přišla se zjištěním, že převážně prostřednictvím homeworkingu pracují nejčastěji
zaměstnanci v Nizozemí (13,7 %), Lucembursku (12,7 %) a Finsku (12,3 %), naopak téměř vůbec
není tento institut využíván v Bulharsku (0,3 %) a v Rumunsku (0,4 %), průměr v EU činí 5 % a
v České republice zpravidla z domova pracují 4 % zaměstnanců.231 Občasný home office využívá
9,6 % zaměstnanců EU.232 Ve většině členských států EU převažují ženy pracující z domova nad
muži pracujícími z domova.233 Také s narůstajícím věkem se zvyšuje počet homeworkerů, zatímco
u zaměstnanců mladších 24 let je jich pouhých 1,6 %, u věkové kategorie 25-49 let se jedná o
4,7 % a zaměstnanci ve věku 50-64 let využívající homeworking činí 6,4 %.234
Právní postavení homeworkerů se napříč státy EU liší, v některých zemích (např. Švédsko,
Španělsko, Francie) mají stejné postavení jako „klasičtí“ zaměstnanci, v jiných jsou považováni
za osoby samostatně výdělečně činné a za „klasické“ zaměstnance jsou bráni pouze za splnění
určitých podmínek (tak je tomu např. v Portugalsku v případě, že se prokáže ekonomická závislost
homeworkera vůči odběrateli).235 Další diskutovanou otázkou v některých členských státech EU
je, zda lze domáckou práci vůbec podřadit pod pracovní právo, a to z důvodu omezené možnosti
zaměstnavatelů kontrolovat zaměstnance při výkonu práce.236
Ze statistiky Eurofoundu vyplývá, že nejvyšší podíl zaměstnanců zapojených do práce na
dálku alespoň jednou čtvrtinou času, z tehdy 27 členských států, měla v roce 2005 Česká republika
(15,2 %) a po ní následovalo Dánsko (14,4 %) a nejméně byl teleworking využíván v Bulharsku
(1,6 %) a v Portugalsku (1,8 %).237 Průzkum také ukázal, že práce na dálku se přibližně čtyřikrát
častěji objevuje u částečných úvazků než u plných úvazků a že teleworking častěji vykonávají
zaměstnanci s vyšší kvalifikací.238 Na rozdíl od homeworkingu, teleworking častěji vykonávají
muži než ženy, což je pravděpodobně způsobeno tím, že v odvětvích umožňujících práci na dálku
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(kterými jsou především odvětví technická, finanční a odvětví nemovitostí) převažují muži nad
ženami.239
Ohledně právního postavení teleworkerů převažuje v členských státech názor, že mají
právní postavení „klasického“ zaměstnance.240
Vzhledem k tomu, že právní úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele je
v České republice oproti úpravě v některých sousedních státech velmi stručná241, rozhodla jsem se
v následujících kapitolách přiblížit právní úpravu tří našich sousedů – Slovenska, Polska a
Spolkové republiky Německo.

6.1. Slovensko
Slovenský Zákonník práce upravuje ve svém § 52 jak domáckou práci, tak práci na
dálku.242 Homeworker i teleworker si sami rozvrhují pracovní dobu243 a použijí se na ně ustanovení
Zákonníku práce vyjma ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, o nepřetržitém
denním odpočinku, o nepřetržitém odpočinku v týdnu a o prostojích.244 Při důležitých osobních
překážkách v práci jim nenáleží náhrada mzdy, vyjma úmrtí rodinného příslušníka.245 Nenáleží
jim ani náhrada mzdy za práci přesčas, mzdové zvýhodnění za práci ve svátek, v sobotu, v neděli
a v noci a mzdová kompenzace za ztížený výkon práce, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel
nedohodnou jinak.246 V případě práce na dálku je zaměstnavatel povinen přijmout vhodná opatření
spočívající zejména v zabezpečení, nainstalování a udržování technického a programového
vybavení potřebného pro výkon práce, v zabezpečení ochrany údajů a v informování o omezeních
při používání technického a programového vybavení, včetně sankcí.247 Jak pro domáckou práci,
tak pro práci na dálku platí, že zaměstnavatel přijme opatření pro předcházení izolaci
zaměstnance248 a že pracovní podmínky homeworkera/teleworkera nesmí být méně výhodné, než
pracovní podmínky srovnatelného zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele.249 Toto lze spatřovat
v ustanovení o stravování zaměstnanců, kde je výslovně stanoveno, že homeworkerům a
239
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teleworkerům je zaměstnavatel povinen zajistit stravování ve vlastním stravovacím zařízení,
ve stravovacím zařízení jiného zaměstnavatele nebo u fyzické či právnické osoby, která má
oprávnění poskytovat stravovací služby nebo jim poskytnout finanční příspěvek na stravování
(čehož se použije také v případě, že první varianta by byla v rozporu s povahou práce vykonávané
doma nebo na dálku).250 Domáckou prací ani prací na dálku není práce, kterou zaměstnanec
vykonává příležitostně nebo za mimořádných okolností se souhlasem zaměstnavatele nebo po
dohodě s ním na jiném místě.251
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že slovenská právní úprava se podobá té české,
slovenská úprava je podrobnější, jelikož odlišuje domáckého zaměstnance od teleworkera,
obsahuje také negativní definici, která jasně vymezuje, kdo homeworkerem nebo teleworkerem
není a obsahuje souhrn opatření, která je zaměstnavatel povinen zajistit při výkonu práce formou
teleworkingu. Domnívám se, že slovenská úprava lépe reflektuje vývoj nových forem výkonu
práce mimo pracoviště zaměstnavatele, než je tomu v případě české právní úpravy, která má pouze
jedno obecné ustanovení, které nezbývá než aplikovat jak na teleworkery, tak na zaměstnance
vykonávající doma drobnou ruční výrobu.

6.2. Polsko
V polské právní úpravě je institut teleworkingu podrobně upraven v Kodeksu pracy
(zákoník práce) v ustanoveních článku 675 až 6717. Článek 676 stanoví, že podmínky teleworkingu
budou upraveny ve speciální dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.252
Ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že práce bude konána ve formě teleworkingu,
je možné před uzavřením pracovní smlouvy či kdykoliv během trvání pracovního poměru na
základě vzájemné dohody stran, přičemž zaměstnavatel by měl tuto formu spolupráce zvážit,
požádá-li o ni zaměstnanec.253 Dle článku 678 mohou zaměstnanec i zaměstnavatel do 3 měsíců od
zahájení práce formou teleworkingu předložit závaznou žádost o ukončení této formy práce.254
V oblasti ochrany dat stanoví zaměstnavatel pravidla, jejichž dodržování je zaměstnanec povinen
písemně potvrdit.255 Zaměstnavali je umožněno provádět kontrolu výkonu teleworkingu na místě
jejího výkonu, přičemž kontroluje nejen samotný výkon práce, ale také bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a svěřená zařízení.256 Je-li však teleworking vykonáván u zaměstnance doma, je
250
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ke kontrole zapotřebí souhlas zaměstnance a při této kontrole musí zaměstnavatel dbát na to, aby
nenarušil soukromí teleworkera a jeho rodiny a aby neznemožnil užívání prostor v domácnosti.257
V oblasti BOZP jsou zaměstnavateli vůči teleworkerům uloženy stejné povinnosti jako vůči
ostatním zaměstnancům, s výjimkou některých taxativně vymezených povinností.258
Polskou právní úpravu teleworkingu považuji za velmi vhodně řešenou. Zejména se to týká
požadavku na uzavření speciální dohody o podmínkách výkonu práce formou teleworkingu.
Domnívám se, že taková dohoda by měla být uzavírána i u nás, vzhledem k nedostatečné zákonné
úpravě. Postačilo by však, kdyby byla uzavírána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsah
by byl ponechán na smluvních stranách úplně či z větší části a zákon by stanovil pouze některé
oblasti, které by tato dohoda měla upravovat. Za další pozitivum v polské právní úpravě spatřuji
možnost obou smluvních stran moci do 3 měsíců tuto formu práce ukončit. Domnívám se, že práce
na dálku má mnoho výhod i nevýhod pro obě strany (o nichž je podrobněji pojednáváno
v následující části), avšak zejména zaměstnanci si některé nevýhody mohou uvědomit až později.
Považuji tedy za správné, aby zákon umožňoval oběma smluvním stranám tuto formu práce
ukončit, zjistí-li, že je pro ně nevyhovující. Kodeks pracy se věnuje také oblasti BOZP, ve které
uvádí odchylky od některých povinností zaměstnavatele, které na teleworkery nedopadají. I v této
oblasti bychom se mohli inspirovat a do § 317 ZP zakotvit některé odchylky v oblasti BOZP, které
zaměstnavatel může plnit jen s obtížemi.

6.3. Spolková republika Německo
Ve Spolkové republice Německo mají samostatný zákon pro domáckou práci –
Heimarbeitsgesetz. Tento zákon rozlišuje domácké pracovníky a domácké živnostníky.259
Domáčtí pracovníci ve smyslu tohoto zákona vykonávají práci na pracovišti, které si sami zvolí, a
to buď sami nebo se svými rodinnými příslušníky.260 Domáčtí živnostníci ve smyslu tohoto zákona
práci konají na vlastním pracovišti s maximálně dvěmi pomocnými silami nebo domáckými
pracovníky.261 Oba výše uvedené subjekty domácké práce si mohou sami obstarávat suroviny a
pomocné látky potřebné pro výkon práce.262
Pro jednotlivá odvětví, ve kterých je domácká práce využívána, jsou zřizovány výbory
domácké práce.263 Subjektům, které domáckou práci zadávají nebo zprostředkovávají, je uložena
257
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povinnost vést seznamy těch, kterým domáckou práci zadali nebo zprostředkovali.264 Také je
zapotřebí při prvním zaměstnávání domáckou prací splnit informační povinnost vůči Nejvyššímu
úřadu práce dané spolkové země.265
Před započetím domácké práce ja zapotřebí poučit ty, kteří ji budou vykonávat, o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o nebezpečí úrazů, což si nechá zadavatel domácké práce
písemně potvrdit.266 Dle německé judikatury však bylo dovozeno, že se nejedná o pracovní úraz,
pokud domácký pracovník utrpí úraz při cestě po schodech z domácké kanceláře do kuchyně pro
pití.267
V případě, že by domácká práce představovala značné riziko pro život, zdraví či morálku,
mohou ji státní orgány zakázat.268 Zákaz zadávat či zprostředkovávat domáckou práci může být
uložen také konkrétní osobě, která porušovala předpisy o domácké práci.269 V případě nedodržení
tohoto zákazu je možné této osobě uložit pokutu či dokonce trest odnětí svobody.270
Německá úprava domácké práce je velmi podrobná, o čemž svědčí už jen skutečnost, že je
tomuto institutu věnován samostatný zákon. Tento zákon je však již z roku 1951 a svým obsahem
se v některých ustanoveních nápadně podobá českým právním předpisům z první poloviny 20.
století, o kterých je pojednáváno výše. Zejména se jedná o pomoc rodinných příslušníků,
rozlišování mezi domáckými pracovníky a domáckými živnostníky a dodávání surovin a
pomocných látek.
Teleworking je v Německu upraven především kolektivními smlouvami jednotlivých
společností.271
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7. Výhody a nevýhody práce z domova a práce na dálku
Práce z domova a práce na dálku mají svá pozitiva i negativa. Před zaváděním těchto forem
práce by měl zaměstnavatel zvážit, zda je to v jeho společnosti vhodné a zjistit, zda o tuto formu
práce jeví zaměstnanci zájem.272 Také je vhodné, aby nejprve byl tento institut zaveden
v testovacím režimu a následně bylo vyhodnoceno, zda se osvědčil. 273 Zaměstnavatel by si měl
rozmyslet, zda tuto formu práce umožní všem zaměstnancům, popř. všem zaměstnancům na
pracovních pozicích, které je možné vykonávat z domova/na dálku či zda se bude jednat pouze o
benefit pro nejlepší zaměstnance nebo pro zaměstnance ve specifických životních situacích (což
mohou být např. zaměstnanci pečující o děti nebo jinou osobu)274 a zda se bude u těchto jednat o
práci výhradně z domova/na dálku nebo bude výkon práce částečně probíhat také na pracovišti
zaměstnavatele a jaký bude vzájemný poměr mezi prací z domova/na dálku a prací na pracovišti
zaměstnavatele.275 Zaměstnavatel by měl také zvážit, které pracovní pozice je možné vykonávat
z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele, zejména by měl toto posoudit vzhledem k povaze
práce a k nutnosti přítomnosti zaměstnance na pracovišti.276

7.1. Výhody
Výhody těchto institutů lze spatřovat především na straně zaměstnanců, mezi kterými jsou
tyto formy práce velmi oblíbené, ale určitě lze nalézt také spoustu argumentů pro zavádění těchto
forem práce i na straně zaměstnavatele.

7.1.1.

Výhody pro zaměstnance

Největší výhodou práce z domova nebo jiného dohodnutého místa je pro mnoho
zaměstnanců možnost lepšího sladění práce a soukromého života.277 Tuto možnost uvítají zejména
rodiny s oběma pracujícími rodiči, kterým tato forma práce umožňuje vyzvedávat děti ze
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vzdělávacích zařízení a pečovat o ně v domácím prostředí, zatímco pracují. Zajisté ji však docení
i bezdětní lidé, kteří se mohou věnovat svým koníčkům v pro ně vyhovujícím čase.
Obrovskou výhodou je také skutečnost, že zaměstnanec ušetří spoustu času, který by strávil
dojížděním do zaměstnání a zpět278 a ušetřené náklady, které by vynaložil za dojíždění jsou také
nemalé.279
Dalším argumentem pro zavádění práce z domova/na dálku je, že mnoha zaměstnancům se
z domova nebo jiného místa dle vlastního výběru jednoduše lépe pracuje a lépe se zde dokáží
soustředit, zatímco na pracovišti zaměstnavatele je mohou od koncentrace na práci vyrušovat
kolegové, telefonáty nebo jiné faktory.280
Další nespornou výhodou je možnost zaměstnance pracovat v době, která jemu osobně
vyhovuje – někdo je produktivnější ráno a jinému vyhovuje pracovat v pozdních večerních
hodinách.281 V případě, že zaměstnanec sám pociťuje, že jeho práce není produktivní, může ji
přerušit, věnovat se jiným aktivitám a vrátit se k ní později.282 Využití postupu, který domácké
prostředí umožňuje, by na pracovišti zaměstnavatele, kde zaměstnanec dodržuje stanovenou
pracovní dobu, jednoduše nebylo možné využít.
Pro zaměstnance, jimž zaměstnavatel práci z domova pravidelně neumožňuje, může být
příznivým benefitem, pokud jim pracovat z domova umožní alespoň ve výjimečných situacích,
například když potřebují zůstat doma s nemocným dítětem nebo si pozvat domů řemeslníky.283

7.1.2.

Výhody pro zaměstnavatele

Bezesporu největším pozitivem pro zaměstnavatele, u kterých pracuje výhradně
z domova/na dálku větší počet zaměstnanců, je ušetření finančních nákladů za nájem a energie.284
Takovému zaměstnavateli budou namísto velkých kanceláří pro zaměstnance postačovat menší
prostory se zasedací místností.285
Pro zaměstnavatele umožňujícího zaměstnancům pracovat z domova/na dálku se otevírá
možnost uzavření pracovního poměru nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr
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s osobami, které z nejrůznějších důvodů nemohou dojíždět na pracoviště zaměstnavatele.286 Také
je pro zaměstnavatele mnohdy výhodnější přistoupit na to, aby jeho stávající zaměstnanec či
zaměstnankyně při rodičovské dovolené pracoval/a z domova, namísto shánění a zaučování
nových zaměstnanců.287
Další výhodou pro zaměstnavatele je, že je zde potenciálně menší šance, že zaměstnanec,
kterému je umožněn výkon práce z domova nebo jiného místa, přejde ke konkurenci.288

7.2. Nevýhody
Práce z domova/na dálku má také své nevýhody, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na
straně zaměstnanců.

7.2.1.

Nevýhody pro zaměstnance

Nutno podotknout, že práce z domova/na dálku není vhodná pro všechny zaměstnance a
jsou pro ni zapotřebí určité vlastnosti – především sebedisciplína, samostatnost, zodpovědnost a
schopnost samostatně rozhodovat.289 Také zpravidla nebývá vhodná pro absolventy, kteří ještě
nemají zkušenosti ani s prací na pracovišti zaměstnavatele.290
Negativním jevem je izolace od ostatních zaměstnanců, která může u některých
zaměstnanců vést ke frustraci a k pocitu ztráty sounáležitosti.291 Negativní dopady izolace se
projevují nejčastěji u osob, které žijí samy, tzv. singles.292 Jako alternativa osobního styku s kolegy
je ve společnosti Basecamp, LLC používána chatovací místnost, kde se kolegové mohou pobavit
i o jiných než pracovních otázkách.293 Vhodným nástrojem proti izolaci zaměstnance může být
také trávení času s lidmi mimo zaměstnání, zejména s rodinou, přáteli či sousedy.294
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Další nevýhodou může být, že zaměstnanec konající práci z jiného místa nebude mít takový
přehled o dění ve společnosti jako mají ostatní zaměstnanci.295 I pro tuto situaci má společnost
Basecamp, LLC zřízenu chatovací místnost, ve které se zaměstnanci navzájem informují o tom,
na čem pracují a co již dokončili.296
Domácí prostředí může některé zaměstnance svádět k tomu, že budou odbíhat k domácím
pracem nebo svým koníčkům a práci se až tak moc věnovat nebudou.297
Paradoxně mají někteří domáčtí zaměstnanci opačný problém – jakmile jim není pracovní
doba rozvržena, pracují ve skutečnosti mnohem více, a to klidně od brzkého rána až do pozdního
večera.298 K tomuto nejčastěji dochází u zaměstnanců na manažerských pozicích.299 Těmto
zaměstnancům hrozí, že dříve nebo později se dostaví stav vyhoření.300

7.2.2.

Nevýhody pro zaměstnavatele

Nejčastější obavou zaměstnavatelů je, že když nebudou zaměstnanci přítomni na pracovišti
a nebudou je moci kontrolovat, zaměstnanci se nepředřou nebo dokonce nebudou pracovat
vůbec.301
S tím souvisí také argument, že na dálku se se zaměstnancem hůře dorozumívá a může
dojít k prodlevě v e-mailové komunikaci způsobené tím, že zaměstnanec si pracovní dobu
rozvrhne jinak, než jaká je běžná pracovní doba zaměstnanců na pracovišti.302
V české právní úpravě považuji za problematickou také povinnost zaměstnavatele
poskytovat zaměstnanci náhradů výdajů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem
práce, zakotvenou v § 151 ZP. Dle § 152 ZP náleží zaměstnanci cestovní náhrady také při cestě
mimo pravidelné pracoviště.303 U zaměstnance, který pracuje částečně z domova a částečně na
pracovišti zaměstnavatele, přičemž tato dvě místa se nacházejí každé v jiné obci, by byl
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zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady vzniklé v souvislosti s výkonem
práce na jednom z těchto míst.304
Nejen

hrazení

cestovních

náhrad,

ale

i

hrazení

ostatních

nákladů,

které

homeworkerovi/teleworkerovi v souvislosti s výkonem práce vzniknou, může představovat
důvod, proč zaměstnavatelé nebudou ochotni na tuto formu práce přistoupit. Homeworker či
teleworker jsou klasickými zaměstnanci, a tedy se na ně vztahují podmínky, za kterých je závislá
práce vykonávána. Jedním ze znaků závislé práce uvedených v § 2 odst. 2 ZP je, že musí být
vykonávána na náklady zaměstnavatele.305 Lze přinejmenším předpokládat, že náklady
vynaložené na domáckého zaměstnance budou podstatně vyšší než náklady vycházející na
zaměstnance pracujícího na pracovišti zaměstnavatele. Zejména se to bude týkat nákladů na
internetové připojení a energie, které bude zaměstnavatel hradit každému domáckému
zaměstnanci zvlášť, zatímco zaměstnanci na pracovišti využívají společné internetové připojení a
nachází se ve společných kancelářích, takže náklady za osvětlení či vytápění připadající na
jednoho zaměstnance budou podstatně nižší. Také vybavení domácké kanceláře přináší pro
zaměstnavatele náklady navíc, zejména v případech, kdy zaměstnanec má v kanceláři své pracovní
místo již zařízené.
Častým argumentem proti umožnění této formy práce je také obava z úniku dat, přestože
v dnešní době již existuje řada způsobů, jak data zabezpečit i při práci na dálku.306
Dalším častým důvodem, proč zaměstnavatelé nechtěji zavádět práci z domova/na dálku je
obtížnější zajištění BOZP.307
Někteří zaměstnavatelé argumentují tím, že zaměstnanci, jejichž pracovní pozice
neumožňují výkon práce z jiného místa, by záviděli zaměstnancům, jejichž pracovní pozice to
umožňují, a proto raději nedovolují pracovat z domova/na dálku nikomu.308
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Závěr
Právo umožňuje, aby byla práce vykonávána na místě odlišném od pracoviště
zaměstnavatele či aby byla konána střídavě na více místech, tedy například na pracovišti
zaměstnavatele i v místě bydliště zaměstnance. V praxi k těmto případům často dochází.
Pod pojem výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele spadají dvě formy výkonu práce.
Jedná se o práci z domova (často nazývanou také jako homeworking či home office), která spočívá
v tom, že místem výkonu práce je bydliště zaměstnance a o práci na dálku (též nazývanou jako
teleworking), spočívající v tom, že práce je vykonávána na dálku prostřednictvím informačních a
komunikačních technologií. V praxi mnoho zaměstnanců splňuje obě tyto podmínky a jsou tedy
homeworkery i teleworkery zároveň.
Home office se stává mezi zaměstnanci stále žádanějším benefitem, ať už pracují z domova
každý den nebo pouze některé dny v týdnu. Také zaměstnavatelé postupně začínají této formě
práce přicházet na chuť a uvědomují si, že pokud budou home office nabízet, přiláká jim to
mnohem více potencionálních uchazečů. Díky rozvoji výpočetní techniky se rozmáhá také práce
formou teleworkingu, při které dochází k předávání výsledků práce na dálku a není tedy teoreticky
zapotřebí žádný osobní kontakt mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměry se
zkrátka stávají flexibilnějšími a rozvoj homeworkingu a teleworkingu jsou toho jasným důkazem.
V současné době se s rozvojem moderních technologií rozšiřuje množství prací, které
mohou být vykonávány z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele. Právní úprava by měla na
tento vývoj reagovat, avšak zatím se tak neděje. Současná právní úprava zaostává za situací na
pracovním trhu. Domnívám se, že současná právní úprava dostatečně nereflektuje skutečnosti, ke
kterým v reálném pracovním životě dochází a neposkytuje řešení problémů, se kterými se
zaměstnanci a zaměstnavatelé při této formě práce setkávají. Výkonu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele je věnován pouze jediný paragraf v zákoníku práce, přičemž tento se vztahuje
pouze na zaměstnance vykonávající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, kteří si sami rozvrhují
pracovní dobu. Přestože je možné, aby zaměstnanec vykonával práci na místě odlišném od
pracoviště zaměstnavatele v pracovní době, kterou mu zaměstnavatel rozvrhne, není této situaci
věnován v zákoníku práce žádný prostor. Zákoník práce postrádá také ustanovení týkající se
teleworkingu a zvláštních práv a povinností teleworkerů s výkonem práce na dálku souvisejících,
zejména by mělo být upraveno zabezpečení ochrany údajů při přenosu dat. Považuji za
nedostatečné, aby pro ně platila obecná úprava, stejná jako pro zaměstnance konající doma
manuální práce. Teleworking je v České republice velmi oblíben a dá se předpokládat, že počet
teleworkerů bude i nadále narůstat. V tomto ohledu bych chtěla poukázat na polskou právní
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úpravu, kde je práci ve formě teleworkingu věnován dostatečný prostor v jejich zákoníku práce a
považovala bych za vhodné se polskou úpravou inspirovat.
Přesto v průběhu historického vývoje tohoto institutu k určitým podstatným změnám
v české právní úpravě došlo. Předpisy 1. poloviny 20. století, které upravovaly domáckou práci,
umožňovaly pomoc rodinných příslušníků, zatímco oba zákoníky práce už požadují osobní výkon
práce zaměstnance. Také se změnilo právní postavení těchto osob. Dle předpisů 1. poloviny 20.
století nemuseli být domáčtí dělníci či domáčtí živnostníci vždy pouze v pracovněprávním vztahu,
ale mohli být ve vztahu obchodním. Tato varianta v současné právní úpravě možná není.
Pojetí výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele v současném a v předchozím
zákoníku práce spočívá v konstatování, že se na tyto zaměstnance vztahují ustanovení daného
zákona s výjimkou taxativně vymezených ustanovení, která na ně nedopadají. Na stejném principu
je postaveno také ustanovení o výkonu služby z jiného místa v zákoně o státní službě.
Velké změny měla přinést novela zákoníku práce – sněmovní tisk č. 903/0, kterou měly
být do zákoníku práce implementovány povinnosti z Rámcové dohody o práci na dálku. Tento
návrh sněmovního tisku se dočkal kritických reakcí ze strany některých odborníků i široké
veřejnosti, protože přinášel povinnosti zejména zaměstnavatelům. Nakonec však tento návrh nebyl
přijat. Přestože současná úprava v zákoníku práce není dostačující, zajisté bylo možné změny v
právní úpravě koncipovat jiným způsobem. Nabízí se tedy otázka: Jaké změny v právní úpravě
výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele přinese budoucnost?
Práci z domova a práci na dálku je věnována pozornost také na mezinárodní úrovni, kde
domáckou práci upravuje Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce a na
úrovni EU, kde se práci na dálku věnuje již výše zmíněná Rámcová dohoda o práci na dálku.
Nejvýznamnější odchylku u zaměstnanců v režimu podle § 317 ZP od ostatních
zaměstnanců představuje skutečnost, že si sami rozvrhují pracovní dobu. Mohou si tedy sami
uzpůsobit zadanou práci v rámci stanovené týdenní pracovní doby. Jejich možnost rozvrhovat si
pracovní dobu zcela libovolně tak může být omezena pouze ujednáním o určitých časových
rozmezích, kdy budou k dispozici či kdy naopak práci konat nebudou. Vzhledem k možnosti
těchto zaměstnanců rozvrhovat si pracovní dobu jim však v některých případech nenáleží náhrada
mzdy – konkrétně při prostojích, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
při většině osobních překážek v práci a za práci ve svátek (v posledním jmenovaném případě
nenáleží ani náhradní volno a příplatek za ni). Velmi diskutovanou otázkou je však poskytování
příplatku za práci přesčas. Zákoník práce ve svém § 317 totiž vylučuje u této kategorie
zaměstnanců poskytování mzdy, platu nebo náhradního volna za práci přesčas. Příplatek za
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přesčasovou práci však nezmiňuje, a proto tento příplatek poskytován být musí, ačkoliv není jasné,
co tím zákonodárce zamýšlel.
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele s sebou přináší určité problematické
aspekty, které jsou mnohdy příčinou neochoty zaměstnavatelů přistoupit na tuto formu práce.
Většinu z těchto problematických aspektů lze alespoň eliminovat tím, že zaměstnanec a
zaměstnavatel ujednají podrobnosti vztahující se k výkonu práce na místě odlišném od pracoviště
zaměstnavatele v písemné dohodě a upraví v ní všechny problematické aspekty, které by mohly
v daném konkrétním případě nastat.
Zejména v oblasti BOZP může být problematické, že zaměstnavatel má stejné povinnosti
vůči zaměstnancům na jeho pracovišti a zaměstnancům konajícím práci na místě odlišném. U této
druhé kategorie zaměstnanců však u některých povinností nemá dostatečné prostředky a možnosti,
aby je mohl splnit tak, jako u kategorie první. Domnívám se, že z hlediska de lege ferenda by bylo
vhodné stanovit, že některé povinnosti, které nemůže zaměstnavatel efektivně splnit, na něj u
zaměstnanců konajících práci mimo pracoviště zaměstnavatele nedopadají, případně stanovit, že
na ně tato ustanovení dopadají v mírnějším rozsahu.
Z hlediska BOZP, ale také pro účely směřující k objasňování příčin a podmínek vzniku
pracovních úrazů a nemocí z povolání, je problematickým aspektem také ústavně zakotvené právo
na nedotknutelnost obydlí. Aby mohl zaměstnavatel dostát svým povinnostem, měl by vždy
požadovat souhlas zaměstnance se vstupem do obydlí z předem vymezených důvodů.
Co se týče úrazů vzniklých v domácím prostředí zaměstnance, bude pro zaměstnavatele
mnohem složitější prokázat, že k němu nedošlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním.
Další oblastí, která by při výkonu práce z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele
v žádném případě neměla být podceněna, je ochrana dat. Za vhodný způsob považuji, aby
zaměstnavatel vymezil všechny způsoby zabezpečení, které po zaměstnanci pracujícím mimo
pracoviště požaduje a zaměstnanec tyto dodržoval. V případě potřeby by bylo zaměstnanci
poskytnuto školení ohledně stanovených způsobů zabezpečení.
Také kontrola výkonu práce zaměstnance pracujícího na jiném místě je mnohem obtížnější
než u zaměstnanců, kteří se nacházejí na zaměstnavatelově pracovišti. Existují však jiné způsoby,
jak zaměstnance kontrolovat na dálku. Mnohdy se však zaměstnavatelé spoléhají na důvěru mezi
nimi a kontrolují pouze výstupy.
Povinnost vést evidenci pracovní doby je sice v zákoně uložena zaměstnavateli, ale
v případě práce z domova/práce na dálku bude při vedení této evidence součinnost zaměstnance
nezbytná. Osobně se u této kategorie zaměstnanců přikláním k vedení evidence online, z důvodu
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snadnějšího přístupu zaměstnavatele a z důvodu snadnější kontroly zaměstnavatelem, zda jsou
údaje zaznamenávány dle skutečnosti.
Poslední problematický aspekt přináší stavební zákon. Pokud by měla práce z domova
způsobit změnu v účelu užívání stavby, musel by homeworker zajistit opětovnou kolaudaci
prostor.
Z hlediska de lege ferenda by se mělo postupovat tak, aby právo nepředstavovalo překážku
pro rozvoj a rozšiřování práce z domova a práce na dálku v České republice. Na zákonné úrovni
by tak měla být upravena existence jednotlivých institutů309 spolu s nejdůležitějšími právy a
povinnostmi a případnými odchylkami, které na ně dopadají. V některých oblastech by měly být
povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k této kategorii zaměstnanců zmírněny či uzpůsobeny
specifikům tohoto institutu. Důraz by měl být kladen především na uzavření písemné dohody mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, v níž budou upřesněny všechny podrobnosti, za nichž bude
výkon práce probíhat. Co bude obsahem této dohody by už mělo být ponecháno na dohodě
zaměstnance a zaměstnavatele, kteří si podrobnosti upraví s ohledem na povahu dané práce a
ostatní okolnosti konkrétního případu.
S prací z domova i s prací na dálku se v určitém rozsahu setkáme ve všech členských
státech EU. Množství osob zapojených do těchto forem práce, jakož i jejich právní úprava se však
v jednotlivých členských státech liší.
Ze tří členských států EU, se kterými jsem právní úpravu České republiky porovnávala, mě
nejvíce zaujala polská úprava, která reflektuje vývoj moderních forem výkonu práce
prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií. Některými ustanoveními
polského Kodeksu pracy bychom se zajisté mohli inspirovat. Zejména se jedná o požadavek na
uzavírání dohody upravující podmínky výkonu práce formou teleworkingu a vynětí některých
povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP oproti ostatním zaměstnancům. Z důvodu, že
zaměstnanci ani zaměstnavatelé si mnohdy neuvědomují negativa výkonu práce na dálku, a tudíž
je mohou začít pociťovat až po určitém čase, shledávám vhodnou také možnost zaměstnance i
zaměstnavatele do 3 měsíců výkon práce formou teleworkingu ukončit.
Slovenské pojetí výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele se jeví podobné jako
české, avšak na rozdíl od české úpravy dochází k členění na domáckou práci a práci na dálku.
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Tím je myšleno rozlišení zaměstnanců, kteří konají práci mimo pracoviště zaměstnavatele a sami si rozvrhují
pracovní dobu od zaměstnanců, kteří konají práci mimo pracoviště zaměstnavatele, ale pracovní dobu jim rozvrhuje
zaměstnavatel a zvláštní úprava pro teleworkery.
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Německá právní úprava mě z těchto tří zaujala nejméně. Ačkoliv německý
Heimarbeitsgesetz upravuje domáckou práci velmi podrobně, úprava v něm obsažená dle mého
názoru příliš nezohledňuje moderní formy práce, které se rozvíjí v posledních letech.
Závěrem bych chtěla podotknout, že je zapotřebí, aby obě smluvní strany předem zvážily,
jaké jim výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele přinese výhody a nevýhody. Výhody by
měly převažovat, aby mělo smysl tuto formu práce zavádět. Nevýhody není přitom radno podcenit
a je nutné brát v potaz, že mohou vyplynout na povrch až později. Přestože se výkon práce mimo
pracoviště zaměstnavatele těší velké oblibě, nebude tento institut vyhovovat každému zaměstnanci
a každému zaměstnavateli. Zaměstnanci by si tak měli porovnat možnost sladění práce a
soukromého života, ušetřený čas, ušetřené náklady a samostatné rozvrhování pracovní doby na
straně jedné a hrozby izolace, nekonání práce či přílišné přepracovávání se na straně druhé.
Zaměstnavatelé budou zvažovat, zda jim ušetřené náklady, zvýšení počtu potencionálních
uchazečů a spokojenější zaměstnanci vynahradí ztíženou kontrolu, problémy v komunikaci,
zvýšené výdaje a obtížné plnění některých zákonných povinností.
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Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Abstrakt
Tato diplomová práce má za cíl přiblížit institut výkonu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele, zhodnotit jeho současnou právní úpravu a poskytnout možná řešení z hlediska de
lege ferenda.
První část práce vymezuje základní pojmy vztahující se k pojednávané problematice,
kterými jsou místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, práce z domova a práce na dálku, pro
účely snadnějšího pochopení následujícího textu.
Druhá část se zabývá historickým vývojem tohoto institutu od prvních právních předpisů
upravujících domáckou práci až po současnou právní úpravu obsaženou v zákoníku práce a
v zákoně o státní službě. Jedna kapitola této části je věnována také novele zákoníku práce z roku
2017, která měla do právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vnést podstatné
změny, avšak nebyla přijata.
Třetí část představuje nejvýznamnější dokumenty upravující práci z domova či práci na
dálku na mezinárodní úrovni a na úrovni EU.
Pro zaměstnance konající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, kteří si sami rozvrhují
pracovní dobu, zavádí zákoník práce několik odchylek od zákonné úpravy. Čtvrtá část rozebírá
tyto jednotlivé odchylky a jejich dopad na zaměstnance.
Stěžejní pátá část se zabývá jednotlivými problematickými aspekty, které při výkonu práce
mimo pracoviště zaměstnavatele mohou nastat a snaží se nabídnout vhodná řešení, jak tyto aspekty
upravit z hlediska de lege ferenda. Zejména se jedná o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, pracovní úrazy, nemoci z povolání a s tím související nedotknutelnost obydlí. Další kapitoly
jsou věnovány kontrole výkonu práce, ochraně dat, evidenci pracovní doby a změně v účelu
užívání stavby.
Obsahem šesté části je komparace české právní úpravy a některých jejích dílčích institutů
s právními úpravami Slovenska, Polska a Spolkové republiky Německo.
Poslední část představuje výhody a nevýhody, které práce z domova a práce na dálku
zaměstnancům a zaměstnavatelům přinášejí.

Klíčová slova: práce z domova, práce na dálku, místo výkonu práce

Work performance outside the employer‘s workplace
Abstract
The aim of this diploma thesis is to describe the institute work performance outside the
employer’s workplace, to assess its current legislation and to provide possible solutions in terms
of de lege ferenda.
The first part of the diploma thesis defines basic terms relating to discussed issues, which
are place of work, regular workplace, homeworking and teleworking, for the purposes of better
understanding of the following text.
The second part deals with the historical development of this institute from the first legal
regulations relating to homeworking to current legislation contained in the Labour Code and in
Act on Civil Service. One chapter of this part is also dedicated to amendment of the Labour Code
from 2017, which should have brought substantial changes into this institute, but it was not
accepted.
The third part represents the most significant documents concerning homeworking or
teleworking at the international level and at EU level.
The Labour Code introduces several variations from statutory regulations for employees
who work outside the employer’s workplace and organize their working time themselves. The
fourth part analyses individual variations and their impact on employees.
The pivotal fifth part deals with individual problematical aspects which may occur during
work performance outside the employer’s workplace and tries to offer possible solutions for
altering these aspects in terms of de lege ferenda. In particular, it is ensuring health and safety at
work, accidents at work, occupational diseases and home inviolability related to them. Other
chapters are dedicated to control of work performance, data protection, records of working hours
and change in the structure use purpose.
The content of the sixth part is a comparison of the Czech legislation and some of its partial
institutes with legislations of Slovakia, Poland and Germany.
The last part outlines advantages and disadvantages which homeworking and teleworking
bring to employees and employers.
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