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Práce z domova a BOZP

• Práci z domova nelze nařídit!!

• Práce z domova je jednou z alternativních forem 
výkonu práce. Tato forma práce je zakotvena 
v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), kde se 
této formy výslovně dotýká § 2 a § 317:



Jednoduchý právní úvod I

• § 2 odst. 2: Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 
v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 
dohodnutém místě.

• § 317: 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
– se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce 

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
– při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo 

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

– mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní 
volno nebo náhrada mzdy a nebo příplatek za práci ve svátek.



Jednoduchý právní úvod II

• V souvislosti s BOZP je třeba brát v potaz, že zaměstnanci 
pracující z domova jsou ohroženi stejnými riziky, jako 
zaměstnanci pracující na pracovišti zaměstnavatele. Zcela 
přirozeně se tak na zaměstnavatele zaměstnance pracujícího 
z domova vztahují stejné požadavky jako na zaměstnavatele 
zaměstnance pracujícího na pracovišti zaměstnavatele.

• Zásadním problémem při plnění požadavků BOZP je problém 
ústavního pořádku České republiky - zásada nedotknutelnosti 
obydlí. Podle této zásady je zapovězen svévolný vstup cizí 
osoby do obydlí bez souhlasu osoby, která v tomto obydlí 
bydlí.



Základní doporučení pro 
zaměstnavatele

• Zaměstnance řádně školit s ohledem na informace získané o podobě 
domácího pracoviště.

• Vhodně volit zaměstnance, kterým bude práce doma umožněna, a to 
s ohledem na jejich fyzické, ale i psychické vlastnosti.

• Doplnit pracovní smlouvu.
• Informovat zaměstnavatele o práci rozvržené zaměstnancem do noční 

doby.
• Smluvně zajistit, že zaměstnanec bude dodržovat nepřetržitý 

12hodinový odpočinek mezi dvěma směnami a 35hodinový nepřetržitý 
odpočinek v týdnu.

• Vyžadovat po zaměstnanci dodržování vhodných parametrů osvětlení, 
větrání a dalších faktorů pracovního prostředí.



Rizika zátěže při práci z domova

• Dáno charakterem práce – převážně 
administrativa

• Souvisejí s:

– osvětlením

– hlukem

– mikroklimatickými podmínkami

– pracovní polohou

– psychosociálními riziky



Domácí pracoviště

• Nejedná se o provizorní pracoviště

• Nutno správně nastavit – ergonomie



Ergonomie – holistický přístup 
k řešení problémů

• Multidisciplinární vědní obor:

(např. kombinace medicíny, psychologie, biologie, 
techniky apod.)

– komplexně řeší činnosti člověka v pracovním systému;

– vztahy mezi člověkem a strojem;

– vztahy mezi člověkem a pracovním prostředím 
(například faktory fyzikální, chemické, interpersonální 
vztahy, komunikaci apod.).



Cíl ergonomie

• ochrana zdraví;

• humanizace používané techniky;

• zvyšování efektivnosti člověka;

• racionalizace pracovních podmínek;

• a tedy:

– návrh pracovních předmětů, pomůcek a nástrojů, 
postupů a návodů a také organizace práce 
a uspořádání pracovišť.



Právní předpisy a ergonomie

• Ergonomie je v právních předpisech řešena pouze 
nepřímo (např. NV č. 361/2007 Sb., vyhl. č. 79/2013 Sb., 
ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování 
pracovních systémů.).

• Ergonomie má často přísnější požadavky s porovnáním 
s požadavky právních předpisů:

• viz například požadavky na volnou podlahovou plochu:

– 2 m2 (NV č. 361/2007 Sb.)

– 7,5 m2 (literatura)



V rámci ergonomie kancelářských 
pracovišť

• je řešeno například:

– optimální velikost, umístění a rozvržení pracovišť;

– barevné řešení pracovišť;

– mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění 
vzduchu);

– osvětlení;

– kvalita ovzduší;

– hluk;

– psychická zátěž, interpersonální vztahy, stres a odpočinek.



Vybrané faktory ovlivňující pracovníka

• Osvětlení

• Hluk

• Mikroklima



Osvětlení



Osvětlení



Osvětlení



Hluk
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Hluk



Mikroklimatické podmínky



Mikroklimatické podmínky – čistota 
ovzduší



Mikroklimatické podmínky – teplota 
vzduchu



Mikroklimatické podmínky – vlhkost 
vzduchu



Mikroklimatické podmínky –
proudění vzduchu



Další faktory ovlivňující kvalitní 
kancelářskou práci

• velikost kanceláře a obsazenost;

• dispoziční řešení;

• použité materiály a barevné řešení;

• vybavení (nábytek a pracovní zařízení – PC);

• interpersonální a rodinné (osobní) vztahy;

• rostliny.



Velikost kanceláře a obsazenost

Počet pracovníků Doporučená minimální velikost kanceláře

1 7,5 m2

2 20 m2

3 24 m2

4 30 m2

5 35 m2

každý další pracovník +7 m2

1-2 osoby (krátkodobé jednání) +3 m2

každá další 1 osoba (krátkodobé jednání) +1,5 m2



Dispoziční řešení

• Nutno pracovat se zdroji přirozeného světla.

• Dodržovat minimální rozměry na průchody (nejméně 
0,5 m – krajní případy, ideálně 1,2 m, dle práv. 
předpisu 1 m).

• Dostatek úložného prostoru pro běžnou agendu.





Použité materiály

• Minimalizovat umělé materiály – uvolňování 
těkavých látek – zdravotní problémy, pokles 
pozornosti.

• Syndrom nemocných budov – týká se především 
velkoprostorových kanceláří

– kvalita (chemizmus) vzduchu, 

– mikroklima,

– prašnost,

– interpersonální vztahy.



Barevné řešení

• ovlivňuje pohodu zaměstnance

• barevná úprava respektuje druh pracovní 
činnosti

• důležité jsou barvy stropu, stěn, nábytku a jejich 
odrazivost

• barevný kontrast – stupeň rozdílnosti 
sousedních či navazujících barev



Barevné řešení
• pomocí barev je možné prostor opticky 

zvětšovat, zmenšovat, ochlazovat...

– světlá barva – opticky prostor zvětší

– studené barvy (modrá, světle zelená...) prostor 
„ochlazují“

• pozor na čistě bílou barvu – působí sterilně –
proto vhodné kombinovat barvy, případně 
doplnit estetické prvky jako jsou květiny či 
obrazy



Barva stropu Barva stěn Barva podlahy Barva nábytku

Bílý Světle šedé Bledě zelená Světle šedý

Bílý Světle růžové Šedá Šedý sytější nebo světle modrý

Bílý Světle modré Šedá Světle šedomodrý

Světle žlutý Sytější žluté Hnědá Světle hnědý

Doporučené kombinace barev v interiéru (Michalík, Skřehot, 2010) 

Vliv barev s ohledem na vnímání prostoru, psychologické a teplotní 

účinky (Michalík, Skřehot, 2010)

Barva Psychologické působení Teplotní účinek Vnímání prostoru

modrá uklidňuje studená zvětšuje

zelená velmi uklidňuje studená až neutrální zvětšuje

červená velmi podněcující teplá zkracuje, přibližuje

oranžová podněcující velmi teplá přibližuje

žlutá podněcující velmi teplá velmi přibližuje

hnědá podněcující neutrální velmi přibližuje

fialová znepokojující, agresivní studená velmi přibližuje



Vybavení kanceláře

• dostatek úložného prostoru

• kvalitní nábytek

– je namáhaný

– ostré hrany

• rozměry zařízení:

– stůl, židle, výška monitoru, ukládací prostory, 
možnost práce vstoje



Doporučené hodnoty pro rozměry 
pracovních stolů a sedadel I.

• Řešení OPRE (VÚBP, v. v. i.):

• pro práci vstoje výšku pracovní desky: 102 – 118 cm (muži) 

• pro práci vstoje výšku pracovní desky: 93 – 108 cm (ženy)

• pro práci vsedě výšku pracovní desky nad sedákem: 22 – 31 
cm (muži)

• pro práci vsedě výšku pracovní desky nad sedákem: 22 – 31 
cm (muži) a 21 – 30 cm (ženy)



Doporučené hodnoty pro rozměry 
pracovních stolů a sedadel II.



Proč se věnovat výběru správné 
kancelářské židle a stolu?

• lidé prosedí za život až 80 000 hodin

• už po 3 až 4 hodinách nesprávného sezení denně dochází k poškozování 
zdraví

• více než 2/3 obyvatel ČR si stěžuje na bolesti zad

• 2/3 dětí trpí bolestmi zad

• 1/5 pracovních neschopností způsobují bolesti zad
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Interpersonální a rodinné (osobní) 
vztahy

• typ osobnosti;

• zdravotní stav;

• tlak na výkon;

• rodinná pohoda ovlivňuje pohodu pracovní 
a obráceně;

• kolegialita;

• osobnost nadřízeného (šéfa) – zájem o podřízené (šéf 
narcista, manipulátor, soutěživec, workoholik, 
zbabělec ...).



Květiny na pracovišti – vliv rostlin 
na psychiku

• Podporují pozitivní pracovní atmosféru – duševní pohodu.

• Podněcují kreativitu a schopnost koncentrace.

• Motivují k lepším výkonům.

• Pomáhají lépe zvládat stresové situace.

• Přináší pocit radosti, uklidnění a harmonie.

• Zkrášlují pracoviště.

• Vlivu prostředí na emoční vyrovnanost, 
pocity pohody a odolnost vůči stresu 
se věnují Environmentální psychologie 
a ekopsychologie.

• Avšak často problém se zastíněním,



Kontaminant Zdroj Účinná rostlina
aceton tělesné odéry lilie
benzen kancelářská 

rozpouštědla 
inkousty do tiskáren
tabákový kouř
syntetická vlákna
plasty
čistící prostředky
paliva

chryzantéma
lilie
gerbera
břečťan
dračinec
lopatkovec

etanol alkoholické nápoje
čistící prostředky

lilie

fluorovodík zpracování skla tráva 
formaldehyd kosmetické prostředky

korek
krby
lamináty

aloe
azalka
filodendron
gumovník

Odstraňování odérových látek rostlinami.



plynové sporáky tulipán
metanol čistící prostředky lilie

oxid siřičitý auta
kotelny

tráva

toluen čistící prostředky areková palma
lilie

trichloretylen čistící prostředky
inkousty do tiskáren
barvy
nátěry
fermeže
laky

lilie
chryzantéma
lopatkovec
dračinec

těkavé organické látky 
(VOC)

čistící prostředky
koberce
lepidla
nátěrové hmoty
odpadky
rozpouštědla

filodendron
zlatý potos

výfukové plyny auta jírovec maďal 
(kaštan)



Kumulativní působení faktorů 
pracovního prostředí

x koreluje
o nekoreluje

žádoucí následky nežádoucí následky

Faktor prostředí
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Osvětlení x x x x o -

Barevné řešení x x o x - -

Klima o x x o x -

Teplota - x x - - x

Kvalita vzduchu o x x o x -

Hluk - o x x x x

Vibrace - o x x x x

Fyzická zátěž - - x x - x

Vlhkost - - x x x -

Nepořádek - - x o o -



Příklady pracovišť



Na co pamatovat



Co nám vyhovuje, ale škodí



Shrnutí minimálních požadavků na 
bezpečné domácí pracoviště I

• Domácí pracoviště by mělo být umístěno tak, aby bylo 
možné vykonávat práci nerušeně.

• Podlahová plocha domácího pracoviště min. 2 m2

nezastavěné plochy a min. 5 m2 plochy včetně 
nábytku a zařízení s možností průhledů do sousedních 
prostorů.

• Teplota na domácím pracovišti by měla odpovídat 
v letním období optimu 23 °C a v zimním období 
20 – 24 °C.

• Hluk na domácím pracovišti by neměl překračovat 
65 dB.



Shrnutí minimálních požadavků na 
bezpečné domácí pracoviště II

• Domácí pracoviště by mělo být vybaveno lékárničkou.
• Domácí pracoviště by mělo být vybaveno vhodným 

nábytkem, včetně vhodného pracovního sedadla, 
pracovního stolu (ideálně s možností střídání práce 
vstoje a v sedě) a hardwarového a softwarového 
vybavení. Celodenní práce s notebookem je 
nevhodná!

• Zaměstnanec má právo na nedostupnost!



Děkuji za pozornost

Mgr. et Mgr. Josef Senčík

tel:      +420 608 813 800

email: sencikj@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

Česká republika


