
Inspirace možnostmi flexibilní úpravy pracovní doby ze soukromé sféry 

Praha 

 

Hlavní přínos: 

• podpora slaďování práce a péče 

• zvyšování zaměstnanosti 

 

Firma UPC1 Česká republika s. r. o., je technologicky zaměřená firma. Pražská pobočka je 

zároveň místem, kde sídlí back office či head office agendy, které jsou napojeny na zaměstnané 

v regionálních pobočkách UPC Česká republika, či je přímo řídí. Běžná je práce v týmech, kde 

jsou jak řadoví, tak vedoucí členové a členky týmu na různých místech republiky. Ve firmě je 

značné know-how jak vést týmy na dálku, přičemž dalším specifikem je jejich práce v různě 

nastavených flexibilních pracovních režimech.  

Situace vychází nejen z charakteru technologické firmy, ale také z jejího globálního kontextu. 

Co lze ocenit, je skutečnost, že flexibilní režimy a možnost home-office nejsou k dispozici 

pouze pro „standardní kancelářské pozice“, ale firma běžně nabízí možnost home-office i na 

pozicích call-centra2, což bývá jinými zaměstnavateli odmítáno jako nerealizovatelné. UPC 

naopak ukazuje, že flexibilita může být dostupná pro širokou zaměstnaneckou populaci a toto 

nastavení zaměstnanci a zaměstnankyně vnímají jako výrazný benefit usnadňující slaďování 

práce a osobního života. Zvláště pro rodiče s dětmi, matky samoživitelky či rodiče na 

rodičovské dovolené je zajímavá možnost alespoň část práce vykonávat z domova.  

Míra možností využití flexibilních pracovních režimů je v UPC široce nastavená, UPC definuje 

podporu home office, pružné pracovní doby a také možnosti získat zkrácený úvazek, a to 

prostřednictvím pracovního řádu, ale i v materiálech týkajících se benefitů. Firma má 

zpracovaný systém řízení práce na dálku včetně monitoringu kvality odváděné práce.  

Obecně ve firmě panuje velmi otevřený přístup k využívání home office. Zaměstnanci  

a zaměstnankyněmi je oceňována vstřícnost při individuální domluvě při posouvání konce  

a začátku směny dle jejich aktuálních potřeb. Pro mnohé je tato možnost důležitá pro sladění 

rodinného a pracovního života, proto firma využívá inzerce3 pracovních míst i s tímto 

benefitem4.  

 

Zdroje: 

Webové stránky www.upc.cz a konkrétně individuální zkušenosti zaměstnanců a zaměstnankyň 

v sekci inzerce. 

 
1 Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle 
2 https://upc.jobs.cz/detail/?id=G2-1319542239-aden_brand0&rps=186  
3 https://upc.jobs.cz/detail/?id=G2-1336287149-aden_brand0&rps=186 
4 https://upc.jobs.cz/detail/?id=G2-1336287149-aden_brand0&rps=186 
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