VZOR
Vnitřní předpis
zaměstnance

zaměstnavatele

pro

vzdálenou

práci

Tento vnitřní předpis se vydává na základě a v souladu s ustanoveními § 2 a § 317 zákona č.
262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
A Základní nařízení
A.1 Vzdálená práce je rovnoprávná s prací vykonávanou na pracovišti zaměstnavatele.
A.2 Předmětem tohoto vnitřního předpisu je úprava pracovních podmínek zaměstnance tak, aby
mohl, a to v rozsahu a za podmínek upravených buď v pracovní smlouvě a nebo v dodatku k
pracovní smlouvě a stanovených tímto interním předpisem zaměstnavatele, vykonávat vzdálenou
práci.
B Výkon vzdálené a jeho sjednání
B.1 Výkon vzdálené práce lze sjednat za podmínky, nebrání-li tomu řádné plnění pracovních
úkolů.
B.2 Vzdálenou práci nelze zaměstnanci nařídit. Vzdálená práce je umožněna buď na základě
žádosti zaměstnance, popřípadě nabídky zaměstnavatele.
B.3 Vedoucí zaměstnanec žádost posoudí z pohledu možnosti kontroly výkonu práce
a charakteru vykonávané práce a to i s ohledem na BOZP.
B.4 Po schválení výkonu vzdálené práce zaměstnavatel sjedná změnu anebo dodatek pracovní
smlouvy se zaměstnancem.
B.5 Součástí pracovní smlouvy a nebo jejího dodatku jsou zejména podrobnosti blíže řešící:
místo výkonu práce, dobu trvání, zásady pro rozvržení pracovní doby (povinnost zaměstnance
být zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu), způsob předávání výsledků
práce, způsob evidence pracovní doby, ochranu osobních a citlivých dat (know how), vybavení
zaměstnance pracovními pomůckami (předměty, nástroji apod.) potřebnými k výkonu práce,
povinnou účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu a další potřebné
záležitosti tak, aby bylo zajištěno plnění požadovaných úkolů.
B.6 Dohodu o vzdálené práci lze vypovědět bez udání důvodu.
B.7 Personální oddělení vede seznamy zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti
zaměstnavatele. Výše jejich mzdy se počítá podle evidence odpracované doby za příslušný
měsíc. Tuto evidenci předává zaměstnanec zaměstnavateli vždy na konci týdne a to elektronicky.
C Místo výkonu vzdálené práce
C.1 Zaměstnanec koná sjednanou práci na dohodnutém místě a to v určené době (adresa
vzdáleného pracoviště, dny v týdnu).
C.2 Zaměstnavatel určí pravidelné pracoviště pro účely pracovní cesty, kdy tyto mohou být
zahajovány buď z pracovišť zaměstnavatele anebo z jiného dohodnutého místa.
C.3 V rámci vzdáleného pracoviště právo na cestovní náhrady nevzniká.
D Sjednaný rozsah prací
D.1 Rozsah prací přidělených zaměstnanci pracujícímu vzdáleně musí být kvalitativně
i kvantitativně obdobný jako rozsah prací přidělovaný zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele.
Sjednané práce ze vzdáleného pracoviště musí být splněny rovnocenně jako na pracovišti
zaměstnavatele.

D.2 Zaměstnanec má povinnost informovat svého nadřízeného o plnění pracovních úkolů
v dohodnutém termínu a vhodným způsobem, nebo na dotaz.
E Pracovní doba a její rozvržení
E.1 Zaměstnanec si rozvrhuje pracovní doby sám (začátek, konec vč. přestávek) a eviduje jí.
E.2 Pro účely poskytování náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnanců stanovuje
zaměstnavatel pracovní dobu od pondělí do pátku od 8: 00 do 16:30 s půlhodinovou přestávkou
na jídlo a oddech po 6 hodinách práce.
F Vybavení
F.1 Nedohodne-li se zaměstnanec a zaměstnavatel jinak, je vybavení, které slouží zaměstnanci k
výkonu práce, zaměstnanci zaměstnavatelem poskytnuto.
F.2 Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit a chránit svěřené prostředky. Škody musí ohlásit
zaměstnavateli. Po skončení pracovního poměru je vrátí v odpovídajícím stavu.
F.3 Existuje-li dohoda, že k výkonu práce používá zaměstnanec vlastní prostředky, přísluší mu
náhrada za opotřebení v dohodnuté výši a za dohodnutých podmínek.
G Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem práce
G.1 Náhradu nákladů vynaložených zaměstnancem v souvislosti s výkonem vzdálené práce
(např. telefon, energie, apod.) řeší dodatek pracovní smlouvy.
H Podmínky BOZP
H.1 Zaměstnanec se zaváže k tomu, že na vzdálené pracoviště umožní vstup zaměstnavateli a
nebo osobě jím pověřené za účelem plněné úkolů v prevenci rizik a to minimálně před zahájením
vzdálené práce a dále pak alespoň jedenkrát ročně s cílem kontroly stavu BOZP, nedohodnou li
se zaměstnanec a zaměstnavatel jinak.
H.2 Zaměstnanec neprodleně informuje zaměstnavatele o změnách, na jeho vzdáleném
pracovišti, které by mohly mít vliv na úroveň BOZP na tomto pracovišti. Pro potřeby ověření
úrovně BOZP na tomto pracovišti umožní zaměstnanec vstup zaměstnavateli anebo osobě jím
pověřené za účelem plněné úkolů v prevenci rizik.
H.3 Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s instrukcemi a doporučeními pro uspořádání
vzdáleného pracoviště.
H.4 Zaměstnavatel provede kontrolu vzdáleného pracoviště zaměstnance v částech obsažených
v Příloze 1 tohoto Vnitřního předpisu.

Příloha 1
Kontrolní list pro hodnocení vzdáleného pracoviště

