
Práce v domácnosti je Práce jako každá jiná. 
Řídí se stejnými pravidly, vztahuje se na ni tedy zákoník práce. Práce  

v domácnosti je často podceňovaná a podhodnocená, buďte féroví  

ke svým zaměstnankyním. 

Uzavřete s Pracovnicí v domácnosti PísemnoU  
smloUvU v jazyce, kterémU rozUmí.  
Smlouva musí obsahovat: druh a rozsah práce, dobu trvání pracovního  

poměru, výši mzdy, nárok na dovolenou, místo výkonu práce. 

dohodněte si co nejPodrobněji náPlň Práce  
a držte se jí.  
Práce v domácnosti je velmi rozmanitá, od úklidu po hlídání dětí, venčení psů, 

práci na zahradě, mytí oken apod. Je důležité si předem vyjasnit očekávání 

obou stran a nepožadovat bez souhlasu domácí pracovnice více, než jste si 

dohodli. 

Plaťte dohodnUtoU mzdU včas a v Plné výši,  
Plaťte Přesčasy a Práci navíc. 
Dodržujte smlouvu a její podmínky. Domácí pracovnice je na mzdě závislá  

a potřebuje ji včas. Za práci navíc vždy řádně zaplaťte, je to práce jako  

každá jiná. 

zaměstnávejte legálně.  
Vyřiďte pracovní povolení, pokud to zákon vyžaduje, informujte úřad práce, 

plaťte odvody, jinak hrozí migrantce vyhoštění nebo neprodloužení pobytu  

a stává se kvůli tomu často závislou na tzv. klientech (mafiánech), kterým  

platí velké částky za obcházení zákona.

Desatero férového 
zaměstnavatele
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resPektUjte Pracovní dobU, Právo na odPočinek,  
dovolenoU a nemocenskoU. 
I pracovnice v domácnosti si potřebuje odpočinout, jet domů za svojí rodinou 

a léčit se, když je nemocná. Domluvte si dopředu, kdy bude čerpat dovolenou, 

jak vyřešíte práci ve svátek nebo o víkendu. 

Poskytněte Pracovní Prostředky a ochranné  
Pomůcky, dbejte na bezPečnost Práce. 
I při práci v domácnosti může dojít k úrazu. Dbejte na bezpečné pracovní  

prostředí, odpovědnost nese zaměstnavatel.

chovejte se slUšně a s resPektem. 
Pracovnice v domácnosti je Vaše zaměstnankyně, přestože pracuje u Vás 

doma. Respektujte ji, pozdravte se při příchodu, domluvte se na úkolech, které 

od ní očekáváte. Přijďte včas, když víte, že na Vás čeká, aby mohla jít domů. 

Poděkujte za její práci, ona Vám poděkuje za Váš respekt. 

v PříPadě, že Pracovnice bydlí ve vaší domácnosti,  
resPektUjte její soUkromí.  
Poskytněte jí vlastní pokoj a sociální zařízení,  

důsledně respektujte pracovní dobu a volný čas. 

Umožněte jí přístup na internet pro kontakt  

s rodinou a přáteli. Domluvte si pravidla ohledně 

stravování a nakupování. 

chovejte se tak, jak byste  
chtěli, aby se k vám chovali  
vaši zaměstnavatelé.

www.Pracovnicevdomacnosti.cz
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