
Home office v právním vakuu. Ministr 
Jurečka vrátil zákon o práci z domu na stůl 
 

 
Práce z domova se stala za poslední dva roky v řadě oborů běžnou záležitostí. Přitom 
stále nemá výraznější oporu v zákoně. To by se již brzy mohlo změnit. Ministr Marian 
Jurečka za KDU-ČSL pro MF DNES potvrdil, že zákon, který dává jasnější pravidla 
home office, bude opět ve hře. 

Novela by se měla zabývat některými nejasnostmi, které kolem práce z domova panují. 
„Jde o to, abychom stanovili nějaké základní parametry toho, co to znamená home 
office. Případně to, že si o něj zaměstnavatel může požádat. Dále pravidla pro paušály 
z hlediska nákladů, pokud zaměstnanec pracuje z domova, má spotřebu energie 
a podobně, aby pro to byla stanovena nějaká pravidla,“ upřesňuje Jurečka. 

Na novele by nemělo být podle ministra nic komplikovaného. „Není to nikterak složitá 
norma, protože se dneska home office dějí, ale jsou trošku v právním vakuu,“ doplňuje 
Jurečka. 

Kdo home office nařídí 

Dnes existují některé nevyřešené otázky, s nimiž si mnozí zaměstnavatelé nevědí rady. 
Lidovci už loni připravili novelu, která měla dát práci z domova jasnější mantinely. 
Novela se zabývala například otázkou nákladů za energie, které vznikají 
zaměstnancům. 

Jedním z bodů bylo i to, že zaměstnavatel může home office nařídit. V tuto chvíli je 
situace taková, že přestože vláda několikrát za pandemii apelovala na zaměstnavatele, 
aby práci z domova umožnili v co největší možné míře, nařídit to firmy svým 
zaměstnancům nemohou. 

Tato novela ale nakonec spadla pod stůl. Nepodpořila ji bývalá vláda. Návrh narazil v 
připomínkovém řízení prakticky u všech oslovených ministerstev i zástupců 
zaměstnavatelů. Odmítly jej třeba Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a -
konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. 

Návrh přitom zjevně vycházel ze širší novely zákoníku, kterou předložila už v 
předminulém volebním období bývalá vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Sněmovna 
tehdy nedokončila druhé čtení předlohy, která tak s volbami takzvaně spadla pod stůl. 

Tato vláda je nicméně zatím na začátku, a tudíž se uvidí, jak nový návrh bude vypadat 
a nakolik bude podobný těm předchozím. Kromě oblastí nákladů za energie či nařízení 
home office si zaměstnavatelé stěžují například na nejasnosti ohledně zajištění 
bezpečnosti práce či nemožnost doručit některé dokumenty zaměstnancům 
elektronicky. 

Avšak podle bývalého vedení ministerstva práce a sociálních věcí novela potřeba 
nebyla. „Problematika home office je za MPSV v zákoně ukotvena dostatečně a resort 
žádné zásadní nedostatky v systému práce z domova nevidí,“ sdělilo před rokem 
redakci ministerstvo. 



Například ohledně nákladů, které vznikají zaměstnanci při práci z domova, zákoník 
práce ukládá zaměstnavateli povinnost tyto náklady uhradit. Jenže to je v praxi 
administrativně náročné. Otázka je například, kolik je reálná spotřeba energie, vody 
nebo opotřebení nábytku. V některých firmách to neřeší, jinde platí lidem za práci z 
domova paušál. 

Množství lidí na home office s postupem pandemie spíše klesá. Z domova pracovalo 
podle společnosti PAQ Research a jejího výzkumu Život během pandemie při první vlně 
epidemie 23 procent lidí, při poslední vlně zhruba 10 procent pracujících. Na home 
office by podle tohoto výzkumu mohlo být až třicet procent pracujících. Tolik lidí ale z 
domova nepracuje. 
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