
příloha č. 11 pracovního řádu

PRÁCE Z DOMOVA
tzv. homeworking (resp. home office)

vnitřní pravidla

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Předmětem  těchto  vnitřních  pravidel  (dále  jen  pravidla)  je  úprava  pracovních 

podmínek  zaměstnanců,  kteří  na  základě  dohody  se  zaměstnavatelem  budou 
vykonávat svoji práci pro zaměstnavatele ze svého domova (příp. jiného dohodnutého 
místa) (dále jen práce z domova), a to pouze ve výjimečných případech, v rozsahu a za 
podmínek upravených v dodatku k pracovní smlouvy.

1.2  Tato  pravidla  upravují  postup  při  sjednávání  výkonu  práce  z domova  mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem.

2. SJEDNÁNÍ PRÁCE Z DOMOVA
2.1 Sjednat výkon práce z domova je možný za podmínky, že se zaměstnancem sjednaný 

druh práce tuto formu připouští.
2.2 Žádost  na sjednání  práce z domova může podat  každý  zaměstnanec,  splňující  dané 

podmínky.  Žádost  zaměstnanec  podává  přímému  nadřízenému  vedoucímu 
zaměstnanci.  O souhlasu s výkonem práce z domova rozhoduje tajemník MMJN po 
předchozím odsouhlasení příslušeným vedoucím odboru a po projednání s odborovou 
organizací (sociální a zdravotní důvody).

2.3 Práce z domova bude povolována ve výjimečných případech např. z důvodu dojíždění 
na vzdálenost delší než 50 km, péče o osobu blízkou, zdravotního omezení, sociálních 
důvodů apod. 

2.4 Příslušný  vedoucí  zaměstnanec  (vedoucí  oddělení  nebo  vedoucí  odboru)  může 
zaměstnanci  navrhnout  výkon práce z domova.  Zaměstnanec musí  s výkonem práce 
z domova souhlasit. 

2.5 Podmínkou výkonu práce mimo pracoviště je vyjádření a souhlas přímého nadřízeného 
vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec je povinen žádost posoudit z pohledu: 
a) možnosti  kontroly  výkonu  práce  prostřednictvím  objemu  (výsledků)/kvality 

vykonané práce. 
b) charakteru vykonávané práce i  s ohledem na BOZP a možných bezpečnostních 

rizik. 
Za  splnění  dodržení  předpokladů  a  podmínek  výkonu  práce  z domova  odpovídá 
příslušný vedoucí zaměstnanec nadřízený zaměstnanci, o jehož výkon práce z domova 
se jedná.

2.6 Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (dále jen Dohoda, vzor viz 
příloha č. 1) obsahuje především: místo výkonu práce, doba trvání (na dobu určitou 
nebo neurčitou), režim rozvržení pracovní doby podle bodu 5 těchto pravidel, způsob 
předávání  a  odevzdávání  práce,  vykazování  evidence  pracovní  doby,  zajištění 
správného zacházení s osobními a citlivými údaji, případná povinnost zaměstnance být 
zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu, vybavení zaměstnance 



pracovními  pomůckami  (předměty,  nástroji  apod.)  potřebnými  k výkonu  práce, 
případná povinná účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu 
a další potřebné záležitosti tak, aby bylo v plné míře zajištěno plnění úkolů úseku, kde 
zaměstnanec pracuje. Dále se sjednají možnosti zrušení uzavřené Dohody. 

2.7 Dohodu  lze  ze  strany  zaměstnance  vypovědět  i  bez  důvodu.  Zaměstnavatel  může 
Dohodu vypovědět pouze s uvedením důvodu, a to zejména pro nedodržování těchto 
pravidel a uzavřené Dohody nebo z jiných provozních důvodů zaměstnavatele.

2.8 Organizační  a  personální  oddělení  vede  seznam  zaměstnanců,  kteří  nepracují  na 
pracovišti zaměstnavatele.

2.9 Zaměstnanci přísluší za výkon práce z domova plat jako za výkon práce na pracovišti.

3. DOMÁCÍ PRACOVIŠTĚ
3.1 Zaměstnanec  bude  vykonávat  pro  zaměstnavatele  sjednanou  práci  na  adrese 

domácího pracoviště, dohodnuté se zaměstnavatelem a sjednané v Dohodě.
3.2 Zaměstnanec bude vykonávat,  po dobu účinnosti Dohody,  práci  v pracovním týdnu 

jednak  z domácího  pracoviště  a  jednak  z pracoviště  zaměstnavatele  v předem 
dohodnutých dnech. V případě, že domácí pracoviště nespadá do místa výkonu práce 
sjednaného v pracovní smlouvě zaměstnance, se smluvní strany dohodnou, že novým 
místem výkonu práce po dobu účinnosti Dohody bude obec/kraj/Česká republika, a to 
v předem  dohodnutých  dnech.  Co  do  zbytku  pracovního  týdne  bude  pracovištěm 
zaměstnance  místo  výkonu  sjednané  v pracovní  smlouvě,  tj.  pracoviště 
zaměstnavatele.

3.3 Ve výjimečných odůvodněných případech je možné sjednat, že zaměstnanec bude po 
určitou dobu vykonávat práci jen na adrese domácího pracoviště.

3.4 Zaměstnanci  nenáleží  za dobu výkonu práce v rámci domácího pracoviště právo na 
cestovní náhrady (výkon práce v rámci domácího pracoviště není pracovní cestou ve 
smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce).

4. ROZSAH PRACÍ
4.1 Zaměstnanec je  povinen vykonávat  sjednané práce z domácího pracoviště v takové 

kvalitě, množství a způsobem, jako by je vykonával na pracovišti zaměstnavatele.
4.2 Zaměstnanec  je  povinen  informovat  svého  přímého  nadřízeného  vedoucího 

zaměstnance o plnění svěřených pracovních úkolů dle pokynu přímého nadřízeného 
vedoucího zaměstnance (např. osobně nejbližší pracovní den, který zaměstnanec tráví 
v místě pracoviště zaměstnavatele, mailem apod.). Zaměstnanec je také povinen bez 
zbytečného  odkladu  informovat  e-mailem  nebo  telefonicky  svého  přímého 
nadřízeného vedoucího zaměstnance o plnění svěřených pracovních úkolů, kdykoli k 
tomu  bude  vyzván.  Další  podmínky  informování  budou  dohodnuty  s přímým 
nadřízeným vedoucím zaměstnancem, případně mohou být upraveny Dohodě.

5. ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
5.1 Zaměstnanec bude mít statut domáckého zaměstnance ve smyslu ust. § 317 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 



5.2 Zaměstnanec je oprávněn si v rámci výkonu práce z domácího pracoviště zvolit sám 
začátek  a  konec  své  pracovní  doby,  přestávek  v  práci  v  jednotlivých  dnech. 
Zaměstnavatel tak nebude zaměstnanci rozvrhovat jeho pracovní dobu. Další konkrétní 
ujednání jsou obsahem Dohody.

5.3 Zaměstnanec je povinen evidovat veškeré přestávky mezi dobou výkonu práce, a to 
vždy před jejich započetím.

5.4 Zaměstnavatel informuje zaměstnance, že v souladu s § 317 písm. b) zákoníku práce 
určil pro účely poskytování náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnanců 
(podle § 192 zákoníku práce) rozvržení pracovní doby zaměstnance do směn v souladu 
s pracovní  dobou  „ŘÁDNOU“  (včetně  30  minutových  přestávek  na  jídlo  a  oddech) 
uvedenou v příloze  5  pracovního řádu MMJN „Rozvržení  pracovní  doby  a  úředních 
hodin na MM“

5.5 Zaměstnanci v souladu s § 317 odst. c) zákoníku práce nepřísluší za práci přesčas mzda 
nebo náhradní volno ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci  
ve svátek.

5.6 Zaměstnanci v souladu s § 317 odst. b) zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy nebo 
platu  při  jiných  důležitých  osobních  překážkách  v práci,  pokud  nařízení  vlády  č. 
590/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  osobní  překážky  v práci  na  straně  zaměstnance, 
nestanoví  jinak.  U  některých  překážek  v práci  uvedených  v příloze  tohoto  nařízení 
pracovní volno přísluší i zaměstnancům, kteří vykonávají  práce v jiném místě, než je 
pracoviště zaměstnavatele.  Konkrétně se jedná o svatbu uvedenou v bodě 5,  úmrtí 
uvedené  v bodě  7,  přestěhování  uvedené  v bodě  10  přílohy  k nařízení  vlády  č. 
590/2006 Sb.

5.7 Zaměstnanci náleží nárok na placený svátek, který připadne na obvyklý pracovní den, 
tj.  pondělí  až  pátek,  tzn.  že  měsíční  mzda se  zaměstnanci,  který  v důsledku svátku 
nepracuje, nekrátí.

5.8 Práce  z domova  nemá  vliv  na  čerpání  řádné  dovolené,  která  musí  být  čerpána 
v souladu se zákoníkem práce. Ale čerpá-li zaměstnanec dovolenou v trvání do 3 dnů 
v rámci  jednoho  kalendářního  týdne,  je  povinen  v daném  kalendářním  týdnu 
odpracovat  2  dny  na  pracovišti zaměstnavatele.  V případě  čerpání  4  dnů dovolené 
v rámci  kalendářního  týden  je  povinen  odpracovat  na  pracovišti  zaměstnavatele 
alespoň 1 den v daném kalendářním týdnu.

5.9 Zaměstnanci  náleží  příspěvek  na  stravné  formou  stravenky  za  každý  den  vykázané 
práce (min. 4 hodiny denně) doma dle odevzdané evidence.

6. VYBAVENÍ DOMÁCÍHO PRACOVIŠTĚ
6.1 Veškerá  výpočetní  technika,  komunikační  zařízení,  software,  nábytek,  ochranné 

pracovní prostředky nebo jiné předměty, které slouží k výkonu práce zaměstnance a o 
nichž to zaměstnavatel určí, budou zaměstnanci svěřeny zaměstnavatelem k výkonu 
sjednaného druhu práce na základě písemného potvrzení o převzetí těchto hodnot.

6.2 Zaměstnanec  je  povinen  řádně  hospodařit  s  prostředky  svěřenými  mu 
zaměstnavatelem k výkonu práce z domácího pracoviště a střežit a ochraňovat majetek 
zaměstnavatele  před  poškozením,  ztrátou,  zničením  a  zneužitím.  Škody  vzniklé  na 
svěřených  prostředcích  je  zaměstnanec  povinen  stanoveným  způsobem  ohlásit 
zaměstnavateli. V případě skončení pracovního poměru zaměstnance, případně výkonu 
práce  z  domácího  pracoviště,  je  zaměstnanec  povinen  svěřené  prostředky 
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zaměstnavateli vrátit ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému stupni  
opotřebení.

6.3 Zaměstnancům, kteří se souhlasem zaměstnavatele používají  k výkonu práce vlastní 
pracovní  prostředky,  přísluší  v souladu  s  §  190  zákoníku  práce  náhrada  za  jeho 
opotřebení. Seznam konkrétních používaných vlastních pracovních prostředků a výše 
úhrady za jejich opotřebení je sjednána v Dohodě. Toto se nevztahuje na používání 
motorového vozidla.

6.4 Zaměstnanec  podpisem  Protokolu  o  zaškolení  zaměstnance  pro  práci  z domova 
(příloha č. 3 těchto pravidel) potvrdí, že byl s těmito pravidly seznámen. Protokol o 
zaškolení zaměstnance pro práci z domova je přílohou Dohody.

7. NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
7.1 Náhrada nákladů (např. energie) vynaložených zaměstnancem v souvislosti s výkonem 

práce z domácího pracoviště činí ve výši 10 Kč za každý den práce konané z domova. 
Paušál bude zaměstnanci vyplácen v rámci mzdy v řádném výplatním termínu.

7.2 Náhrada  za  používání  vlastního  vybavení,  dle  článku  6.3.  těchto  pravidel  a  jeho 
opotřebení  v  souvislosti  s  výkonem  práce  z  domácího  pracoviště  je  stanovena 
samostatně  v  Dohodě.  Paušál  bude  zaměstnanci  vyplácen  v rámci  mzdy  v řádném 
výplatním  termínu.  Náhrada  se  nepovažuje  za  příjem  ze  závislé  činnosti  a  není 
předmětem daně z příjmů.

7.3 Zaměstnavatel může  zaměstnanci  mimořádně  nahradit  i  jiné  náklady,  které 
zaměstnanci  vzniknou  v důsledku  výkonu  práce  z domova,  pokud  je  vynaložení 
takových nákladů předem odsouhlaseno přímým vedoucím zaměstnancem.

8. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
8.1 Zaměstnanec je povinen konat práci osobně, pomoc rodinných příslušníků při výkonu 

práce  z domova  je  vyloučena.  Zaměstnanec  je  povinen  vykonávat  sjednané  práce 
z domova v takové kvalitě, množství a způsobem, jako by je vykonával  na pracovišti 
zaměstnavatele.

8.2 Zaměstnanci vykonávajícímu práci doma je zakázána konzumace alkoholických nápojů 
a jiných návykových  látek,  manipulace s nebezpečnými předměty při  výkonu práce. 
V případě, že dojde k úrazu, úrazy způsobené konzumací alkoholických nápojů a jiných 
návykových  látek  a  manipulací  s nebezpečnými  předměty,  nebude kvalifikován jako 
pracovní úraz.

8.3 Zaměstnanci je zakázáno užívání služeb nebo majetku hrazených nebo poskytnutých 
zaměstnavatelem pro soukromé účely.

8.4 Zaměstnanec  je  povinen řádně  vést  evidenci  odpracované  doby a  tuto  odevzdávat 
k odsouhlasení  přímému  nadřízenému  zaměstnanci  nejpozději  první  pracovní  den 
následující  po  odpracovaném  měsíci.  Vedoucí  zaměstnanec  po  odsouhlasení  bez 
zbytečného odkladu předá evidenci docházky na mzdovou účtárnu.

8.5 Zaměstnanec je povinen udržovat pracovní místo v odpovídajícím stavu podle článku 9 
těchto pravidel.

8.6 Zaměstnanec  je  povinen poskytovat  zaměstnavateli  v tomto případě  zastoupenému 
přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pravidelné informace o stavu domácího 



pracoviště a svěřených pracovních prostředků, případně neodkladně ohlašovat zjištěné 
závady, nedostatky a poruchy.

8.7 Zaměstnanec je povinen účastnit se plánovaných porad či pracovních setkání, kdykoli  
k tomu vyzván přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem. Další podmínky účasti na 
poradách a pracovních setkání mohou být upraveny v Dohodě.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
9.1 Zaměstnanec vyplněním Prohlášení o zajištění BOZP a PO (viz příloha 2 těchto pravidel) 

potvrdí, že domácí pracoviště splňuje podmínky bezpečného výkonu práce. Prohlášení 
je přílohou k sepsané Dohodě.

9.2 Zaměstnanec  je  povinen dodržovat  při  práci  stanovené  pracovní  postupy,  používat 
stanovené  pracovní  prostředky,  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  a  ochranná 
zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

9.3 Zaměstnanec  je  povinen  při  výkonu  práce  dodržovat  zákaz  požívání  alkoholických 
nápojů jiných návykových látek.

9.4 Zaměstnanec je povinen zdržet se veškeré činnosti, při nichž se v domácnosti zvyšuje 
riziko pracovního úrazu. Zaměstnanec je povinen dodržovat běžné zásady bezpečnosti 
a opatrnosti v domácnosti (zacházení s otevřeným ohněm, pohyb po mokrém povrchu, 
schodišti apod.)

9.3 Zaměstnanec  je  povinen  svěřený  notebook  připojovat  pouze  do  elektrické  sítě 
vyhovující ČNS, nepoužívat vadné připojovací kabely, rozdvojky apod.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato vnitřní pravidla nabývají účinnosti dnem 1.10.2019
10.2 V souladu s  §  306 odst.  4)  zákoníku  práce  je  tento  dodatek  vydáván  s předchozím 

písemným souhlasem odborové organizace.
10.3 Součástí vnitřních pravidel jsou:

 příloha č. 1 = Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
 příloha č. 2 = Prohlášení o zajištění BOZP a PO
 příloha č. 3 = Protokol o zaškolení zaměstnance pro práci z domova

V souladu s § 306 odst. 4) zákoníku práce je tento dodatek vydáván s předchozím písemným 
souhlasem odborové organizace.

Martina Linhartová, předsedkyně VOO

JUDr. Marek Řeháček



tajemník MMJN



Příloha č. 1

DOHODA O VÝKONU PRÁCE MIMO PRACOVIŠTĚ 
ZAMĚSTNAVATELE

Statutární město Jablonec nad Nisou, 
zastoupené tajemníkem MMJN JUDr. Markem Řeháčkem

(dále jen zaměstnavatel)
a

…………………..
nar. …………………… v ………………, bytem …………………….

(dále jen zaměstnanec)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Dohodu o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

1. Podle pracovní smlouvy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru 
od ………………… jako zaměstnanec odboru ……………… s místem výkonu práce správní 
obvod Magistrátu města Jablonec nad Nisou daný organizačním řádem.

2. Zaměstnanec  se  zaměstnavatelem  se  dohodli,  že  zaměstnanec  bude  konat  práci 
z domova v místě trvalého bydliště, avšak pouze tehdy, pokud není zaměstnavatelem 
vyslán na pracovní cestu mimo místo výkonu práce (mimo správní obvod Magistrátu  
města Jablonec nad Nisou) a pokud byla zaměstnanci  na daný den práce z domova 
určena.

3. Práce z domova se určuje na dny ……………… a ……………….. připadající na pracovní den. 
Přesuny z jednoho místa výkonu práce do druhého se nezapočítávají do pracovní doby 
a nejedná se o výkon práce.

4. Zaměstnanec bude práce konat na adrese ………………………………..
5. Zaměstnanec může konat práci z domova pouze v pracovní den, a to v rozmezí od 6,00-

22,00  hodin.  Zaměstnanec  nesmí  vykonávat  práci  v noci,  o  sobotách,  nedělích  a 
svátcích,  práci  přesčas,  v režimu nerovnoměrně rozvržené  pracovní  doby a  nemůže 
držet pracovní pohotovost ve dnech, kdy vykonává práci z domova. Práci si rozvrhne 
tak,  aby  dodržoval  ustanovení  §  88 zákoníku práce o přestávkách  v práci  (tzn.  aby 
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce čerpal přestávku). Zaměstnanec má povinnost 
zajistit  svou  dosažitelnost  (tj.  být  k dispozici  pro  telefonický  kontakt  s možností 
provádění pracovní činnosti, a to v době 9,00-14,00 hodin ve dny, kdy je mu práce 
z domova určena.

6. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na těchto podmínkách výkonu práce v režimu 
práce z domova:
a) Při výkonu práce v režimu práce z domova se na zaměstnance nevztahuje úprava 

prostojů  ani  přerušení  práce  způsobené  nepříznivými  povětrnostními  vlivy.  Při 
jiných  důležitých  osobních  překážkách  v práci  mu  nepřísluší  náhrada  mzdy, 
nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak nebo jde-li o náhradu mzdy podle § 192 
zákoníku práce (pracovní neschopnost, karanténa); pro účely poskytování náhrady 
mzdy v tomto případě platí pro zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do 
směn, určené zaměstnavatelem ve vnitřních pravidlech pro práci z domova.



b) Zaměstnanci nepřísluší za práci přesčas mzda nebo náhradní volno ani  náhradní 
volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

c) Zaměstnanec je povinen řádně vést evidenci odpracované doby, evidovat veškeré 
přestávky mezi dobou výkonu práce, a to vždy před jejich započetím a tuto evidenci  
odevzdávat  k odsouhlasení  přímému  nadřízenému  zaměstnanci  nejpozději  první 
pracovní den následující po odpracovaném měsíci.

d) Zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci potřebné vybavení pro výkon práce v režimu 
práce z domova (vypsat dle skutečnosti např. počítač, počítačové periferie, GSM 
připojení,  potřebný software a kancelářské potřeby apod.)  Zaměstnanec využívá 
výhradně  služební  mobilní  telefon.  Nábytek  není  zaměstnanci  poskytován. 
Technickou podporu poskytuje zaměstnavatel výhradně prostřednictvím telefonu. 
Zaměstnanec je v případě technické chyby vybavení povinen přinést vybavení na 
pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnavatel nevysílá techniky na opravy zařízení do 
místa  sjednaného touto  dohodou.  Zaměstnanec se  zavazuje  řádně hospodařit  s 
pracovními prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem k výkonu práce z domova a 
střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím. Při  škodní  události na svěřeném vybavení  se  postupuje  dle  interních 
předpisů zaměstnavatele pro tyto události. V případě skončení pracovního poměru 
zaměstnance, případně výkonu práce z domova, je zaměstnanec povinen svěřené 
prostředky  zaměstnavateli  vrátit  ve  stavu,  v jakém  je  převzal,  s přihlédnutím 
k obvyklému stupni opotřebení.

e) Zaměstnanec  se  zavazuje  nakládat  s daty  maximálně  obezřetně,  aby  nedošlo 
k jejich ztrátě, odcizení nebo zneužití. Zaměstnanec se zavazuje nenechávat data a 
služební  počítač  a  služební  mobilní  telefon  mimo  místo  výkonu  práce  bez 
náležitého dohledu, 

f) Zaměstnanec  je  povinen se  před  započetím  výkonu  práce  na  sjednaném  místě 
prokazatelně seznámit s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožnit 
na  vyzvání  pověřenému  zaměstnanci  zaměstnavatele  přístup  na  místo  výkonu 
práce z domova za účelem kontrol dodržování povinností stanovených ve vnitřních 
pravidlech pro výkon práce z domova a za účelem objasňování příčin a okolností 
pracovního  úrazu.  Zaměstnanec  je  povinen  podřídit  se  případně  přijatým 
opatřením  vyplývajících  z právních  předpisů  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany 
zdraví při práci na náklady zaměstnavatele.

g) Zaměstnanec bude práci přebírat od přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance 
a předávat ji  po splnění  pracovního úkolu k jeho kontrole. Zaměstnanec je také 
povinen bez zbytečného odkladu informovat mailem nebo telefonicky nadřízeného 
vedoucího zaměstnance o plnění svěřených pracovních úkolů, kdykoli k tomu bude 
vyzván.

h) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat  povinnost mlčenlivosti stanovenou právními 
předpisy a příslušnými interními předpisy zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen 
veškeré údaje jak v elektronické podobě, listinné či jiné podobě používat tak, aby 
plně  zabránil  jejich  zneužití,  ztrátě  či  dalšímu  neoprávněnému  nakládání. 
Zaměstnanec  je  povinen  pomocí  mechanických  nástrojů  (zamykatelný  stůl, 
zamykatelná zásuvka, zabezpečovací systém apod.) zajistit, aby k jakýmkoli údajům 
vzniklým z pracovní  činnosti  zaměstnance  či  zaměstnavatele  neměli  přístup  jiné 
osoby  než  zaměstnanec  a  zaměstnavatel,  plně  v souladu  s platnou  legislativou 
upravující ochranu osobních údajů, včet. Nařízení EU (GDPR).



7. Zaměstnanec  se  zaměstnavatelem  se  dohodl,  že  pro  účely  práce  z domova  bude 
používat toto vlastní vybavení:
 …………………
 …………………
 …………………

8. Za používání vlastního vybavení pro účely práce z domova uvedeného v článku 7 se 
sjednává náhrada ve výši ……….. Kč za každý den (měsíc?) vykázané práce. Náhrada se 
nepovažuje za příjem ze závislé činnosti a není předmětem daně z příjmů

9. V ostatním se sjednaný pracovní poměr nemění.

10. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

11. Tuto  dohodu  může kterákoliv  ze  smluvních stran  jednostranně  písemně vypovědět 
v souladu  s důvody  uvedenými  v bodě  2.7  vnitřních  pravidel  pro  práci  z domova. 
Dohoda zaniká dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé straně.

12. Tato  dohoda  je  sepsána  ve  dvojím vyhotovení,  z nichž  po  jednom obdrží  každá  ze 
smluvních stran.

V Jablonci nad Nisou, dne ……………………

………………………………. ……………………………………
pracovník JUDr. Marek Řeháček

tajemník MMJN



Příloha č. 2

Prohlášení o zajištění BOZP a PO

Prohlašuji,  že  ke  své  práci  z domova  používám  tyto  vlastní  komunikační  prostředky  a 
výpočetní techniku – nehodící se škrtněte:

- stolní počítač, notebook
- myš
- klávesnice
- tiskárna, skener, multifunkční zařízení
- jiné (doplňte):
- internetové připojení
- mobilní telefon, pevná linka

Všechna  tato  zařízení  jsou  ve  vyhovujícím  technickém  stavu  a  jejich  užíváním  nehrozí 
nebezpečí  zranění.  Místo  výkonu  práce,  včetně  používaných  zařízení  a  vybavení,  splňuje 
všechny  podmínky  pro  bezpečné  pracoviště  a  také  splňuje  podmínky  z hlediska  požární 
bezpečnosti.

Zaměstnanec absolvoval  vstupní školení BOZP a PO při nástupu do pracovního poměru a 
následná periodická školení dle povinného plánu.

Tímto souhlasí a svým podpisem stvrzuji, že mnou uvedené údaje v tomto prohlášení jsou 
pravdivé, že jsem provedl(a)  důkladnou kontrolu bezpečnosti místa výkonu své práce dle 
tohoto  prohlášení  a  na  základě  poskytnutého  školení  tímto  shledávám  toto  místo 
bezpečným pro výkon mé pracovní činnosti.

V Jablonci nad Nisou dne …………………

…………………………………………………………
podpis zaměstnance



Příloha č. 3

Protokol o zaškolení zaměstnance pro práci z domova

Z hlediska  výpočetní  techniky  a  komunikačních  prostředků může  zaměstnanec  vykonávat 
práci z domova dvěma způsoby:

1. Používáním  notebooku,  příp.  další  výpočetní  techniky  zapůjčené  nebo  přidělené 
zaměstnavatelem:
 zařízení připravená a nastavená pracovníky OIT pro práci z domu
 přístup k IS, aplikacím a datům MMJN prostřednictvím zabezpečeného připojení 

VPN
 přístup k elektronické poště – MS Outlook, webové rozhraní

2. Používání vlastní výpočetní techniky:
 domácí počítač s nainstalovaným legálním SW, řádně aktualizovaným
 nainstalovaný a aktualizovaný antivirový SW
 práce zejména formou úpravy dokumentů – přenos dat na USB nebo emailem
 přístup k elektronické poště prostřednictvím webového rozhraní

V obou případech se pro potřeby komunikace předpokládá využití vlastního internetového 
připojení.

Pokud se při práci z domova vyskytne porucha nebo potřeba provést servis na vybavení nebo 
zařízení zapůjčeném nebo přiděleném zaměstnavatelem, bude zaměstnanec vzniklý problém 
řešit s pracovníky OIT odboru KT MMJN.

Zaměstnanec ………………………………………… stvrzuje, že byl seznámen s pravidly pro používání 
IT  při  práci  z domova  pro  zaměstnavatele  statutární  město  Jablonec  nad  Nisou  a  bude 
postupovat v souladu s tímto poučením a v souladu s vnitřními předpisy MMJN.

Zaměstnanec v souladu s tímto poučením bude zejména:
 respektovat zásady pro nakládání s informacemi
 dbát obecných zásad pro práci s výpočetní technikou
 zásad ochrany dat
 používat pouze legální SW

V Jablonci nad Nisou dne …………………

…………………………………………………………
podpis zaměstnance


