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Záznam webináře Home office z pohledu zaměstnavatele: jak ho zavést do 

praxe a jaká pravidla stanovit zaměstnancům při využívání práce z domova 
 

Zvažujete-li zaměstnancům umožnit tzv. home office (práci na dálku) či již vaši zaměstnanci 

tento „zaměstnanecký benefit“ mají, pak je nezbytné i přes nedokonalou oporu v zákoníku 

práce a dalších právních předpisech stanovit jasná pravidla, aby celý systém fungoval a byl 

prospěšný jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Seznamte se s výhodami i nevýhodami 

home office a naučte se, jak zaměstnance kontrolovat a jak celý proces legislativně ošetřit. 
 

Přednáší: Bc. Ilona Bartovská, specialistka na řízení lidských zdrojů a pracovněprávní oblast 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne komplexní informace pro zavedení systému home office ve 

vaší společnosti. Na základě získaných informací vyhodnotíte výhody i nevýhody práce na 

dálku z vašeho hlediska i z pozice zaměstnance a dokážete se rozhodnout, pro které pozice a 

typy zaměstnanců je home office vhodný. Zorientujete se v pracovněprávní legislativě, která 

se home office týká, a dozvíte se, jak home office legislativně ošetřit a jak upravit smluvní 

vztahy i finanční podmínky. Získáte rady a doporučení, jaká pravidla ve firmě nastavit, aby 

práce z domova byla přínosem pro vás i zaměstnance a fungovala efektivně. 
 

Komu je záznam webináře určen: HR manažerům a personalistům, majitelům a jednatelům 

menších firem a manažerům odpovědným za řízení zaměstnanců na dálku. 

 

Program nahrávky webináře: 

Home office z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance 

BOZP z pohledu home office – řešení pracovních úrazů 

Problémy při zavádění home office ze strany managementu 

Problémy při zavádění home office ze strany zaměstnanců 

Home office jako zaměstnanecký benefit 

 

Legislativa a pravidla pro home office 

Legislativa pro home office – zákoník práce, zdravotní způsobilost 

Home office – tvorba vnitřního předpisu  

Home office – personální agenda  

Rady a doporučení pro zavádění home office z pohledu dokumentace 
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Závazná objednávka záznamu webináře Home office  
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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