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ABSTRAKT 

Diplomová práce s názvem „Možnosti péče o osoby s kombinovaným postižením 

v domovech pro seniory“ se věnuje eventualitě přijetí těchto osob do domovů pro seniory 

v České republice. Cílem práce je zjistit, zda a za jakých podmínek jsou přijímáni senioři 

s kombinovaným postižením do domovů pro seniory běžného typu.  

Empirická část se věnuje legislativnímu ukotvení domovů pro seniory v České republice. 

Dále také zraku, sluchu, pohybu a kognitivním funkcím ve stáří. V každé z těchto 

sledovaných oblastí jsou popsány největší funkční změny v každodenním životě osoby 

v seniorském věku. 

Výzkumná část je postavena na výpovědích jednotlivých domovů pro seniory. Šestnácti 

náhodně vybraným domovům byla rozeslána žádost s dotazem na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou. Z jednotlivých odpovědí můžeme pozorovat, jakým 

způsobem se jednotlivá zařízení k problému vyjadřují, a jaké podmínky pro přijetí uvádějí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Domov pro seniory, kombinované postižení, senior, registr poskytovatelů sociálních 

služeb, stáří  
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ABSTRACT 

This master’s thesis, named “Care and support of the elderly with multiple disabilities 

in retirement homes,” focuses on the potential admission of these persons to retirement 

homes in the Czech Republic. The aim of this study is to find out whether and under what 

conditions seniors with multiple disabilities are admitted to the standard type of retirement 

homes. 

The empirical section deals with the legislative basis for retirement homes in the Czech 

Republic. Furthermore, it deals with sight, hearing, movement and cognitive functions in old 

age. For each of these monitored areas, this section contains descriptions of the greatest 

functional changes in the daily life of a senior citizen. 

The research section of this thesis is based on the testimonies of individual retirement homes. 

Sixteen randomly selected retirement homes were sent an application for the admission of 

a grandmother with diagnosed deafness and blindness. Based on their answers we can 

observe the attitudes of the individual facilities regarding this issue, and their conditions for 

admission. 

 

KEY WORDS 

Retirement homes, multiple disabilities, seniors, registry of social service providers, 

old age 
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Úvod 

Pro psaní diplomové práce jsem si vybrala téma, které je v dnešní době stále velmi 

aktuální. Otázky týkající se sociálních služeb v České republice a jejich fungování či 

nefungování slýcháváme často v médiích a jiných sdělovacích prostředcích. Práce je 

věnována problematice seniorů s vrozeným či získaným smyslovým a kombinovaným 

postižením a jejich možností pobytové péče v běžných domovech pro seniory.  

V základních a mateřských školách je dnes velkým tématem inkluze1 žáků. Proč by 

nemohla být určitá forma inkluze i v domovech pro seniory? Ne vždy má každý jedinec 

s postižením v okolí svého bydliště domov určený pro jeho konkrétní postižení. Pobytová 

služba mimo blízký dosah bydliště může mít za následek izolaci od rodiny a přátel. 

Pedagogičtí pracovníci běžných škol, kteří se ještě necítili být na inkluzi připraveni, se také 

museli s žáky naučit pracovat.  

Cílem mé práce je zjistit, zda jsou do registrovaných domovů pro seniory v České 

republice přijímání senioři s vrozeným či získaným smyslovým 

a kombinovaným postižením.  

K tomu, aby mohl být výše uvedený cíl naplněn, byly zformulovány následující 

výzkumné otázky:  

1) Přijímají domovy pro seniory v České republice seniory se smyslovým postižením? 

Za jakých podmínek?  

2) Jsou domovy pro seniory v České republice ochotny se k tomuto problému vyjádřit? 

 

Pro sběr dat byt použit kvalitativní výzkum2 provedený skrze e-mailovou 

komunikaci.3 V této pandemické době se tato metoda jevila jako nejvhodnější a nejpřesnější. 

Vybraným 16 domovům pro seniory byla odeslána fiktivní žádost (viz kapitola vlastní 

výzkum).  

 

 
1 Inkluzivním přístupem je myšleno zapojení osoby s postižením do všech běžných činností jako lidé 

bez postižení. Dokud to jde, nevyužívají se speciální pomůcky a metody, ty nastupují v případě nezbytně 

nutném. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 

Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.  
2 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání 

druhé. Praha: portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.   
3 PROCHÁZKA, David. Metodologie internetového výzkumu. Praha, 2006. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. 
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Domovy byly vybrány na základě provedeného předvýzkumu, který byl zpracován 

za pomoci registru poskytovatelů sociálních služeb dostupného na internetových stránkách 

ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci šetření bylo postupně procházeno všech 5294 

domovů pro seniory v České republice. Ty byly následně porovnávány s internetovými 

stránkami jednotlivých domovů a výsledkem bylo zjištění, které domovy přijímají nebo 

nepřijímají seniory s vrozeným zrakovým či kombinovaným postižením. Na základě tohoto 

šetření byly náhodně vybrány domovy pro seniory, kterým byla posléze odeslána fiktivní 

žádost.  

 

Diplomová práce se skládá z následujících částí: V první části jsou popsány domovy 

pro seniory v České republice, dle odborné literatury a legislativy. Druhá část je věnována 

funkčním oblastem: Visu, sluchu, hybnosti a kognitivním funkcím, které mohou být 

v důsledku stáří narušeny. Následující část se zabývá registrem poskytovatelů sociálních 

služeb, dostupného na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Ve 

čtvrté části je popsána metodika výzkumu, na kterou navazuje předvýzkum. Poslední část je 

věnovaná výzkumu, zaměřeného pouze na domovy pro seniory, které buď uvádějí nebo 

naopak neuvádějí, zda přijímají seniory s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným 

postižením.  

 
4 Předvýzkum byl zpracován v září 2020, od té doby se mohl počet zobrazovaných domovů pro 

seniory v registru poskytovatelů služeb dostupného na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních 

věcí změnit. Na základě nově udělených registrací mohly některé domovy přibýt nebo naopak při odebrání 

licence by došlo k jejich odstranění z registru.  
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1. Domovy pro seniory v legislativě a literatuře 

Tato kapitola je zaměřena na domovy pro seniory v České republice z pohledu 

vybrané literatury, studií a aktuálně platné legislativy. Sledovaná problematika je popsána 

několika různými interpretacemi. Zaměřuje se na význam domovů pro seniory očima 

vybrané odborné literatury a zároveň na definici domova pro seniory, tak jak ji popisuje 

zákon.  

1.1. Význam domovů pro seniory  

Kaczor (2015) uvádí jako klady pobytových služeb, mezi něž také řadí domovy pro 

seniory, především argument, že senior, který žije doma sám, se s nástupem do domova 

může cítit bezpečněji a šťastněji. Díky tomu může docházet ke zlepšení jeho celkového 

(psychického i fyzického) stavu. V zařízení dochází ke kontaktu s dalšími klienty, jsou zde 

zajištěny volnočasové a pohybové aktivity.5 Přechod do zařízení je individuální záležitostí 

a někteří senioři ho samozřejmě snášejí lépe a jiní hůře.  

Do změny legislativy, která nastala v roce 2006, byly v České republice včleněny 

následující druhy poskytovaných služeb pro seniory: domovy důchodců (zajištění ubytování, 

stravy, úklidu, nejrůznějších programů a dalších služeb); domovy s pečovatelskou službou 

(nájemní byt pro klienta a ve všední dny možnost bazálních služeb, které jsou předem 

objednané) a domovy-penziony pro důchodce (byt je v nájmu pro samostatné klienty, ale lze 

zde také objednávat nejrůznější služby – například žehlení, úklid, …). V roce 2006 byl přijat 

sjednocující název „domov pro seniory“ pro všechny výše jmenované kategorie, uvádí 

Matoušek.6 

Malíková (2011) poukazuje na deinstitucionalizaci. Tato koncepce je založena na 

individuální podpoře člověka v prostředí, které zná a je mu přirozené. Aby mohlo dojít 

k naplnění tohoto záměru, sociální zákon z roku 2006 přinesl řadu terénních a ambulantních 

služeb, skrze které by jedinec v nepříznivé životní situaci mohl zůstat v prostředí, kde se cítí 

dobře a nejpohodlněji – v domácím prostředí, které je mu blízké. Možnost využívat terénní 

a ambulantní služby se dotklo mnoho osob v nepříznivé životní situaci. Jedinci v seniorském 

 
5 KACZOR, Pavel a Vysoká škola ekonomická v Praze. Sociální politika a sociální systém ČR. Praha: 

Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. s. 217. ISBN 978-80-245-2096-4.  
6 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 

2011. s. 194. ISBN 978-80-262-0041-3.  
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věku mají nárok na příspěvek na péči, přes který mohou v různé míře využít nejrůznějších 

služeb, které potřebují k udržení samostatnosti a soběstačnosti v jejich domácím prostředí.7  

1.2. Legislativní ukotvení domovů pro seniory 

Z hlediska právních předpisů je pro zvolené téma důležitý zákon číslo 108 z roku 

2006, o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Jedním z jeho hlavních 

úkolů je ochrana práv a oprávněných zájmů osob, která mají určitá omezení – ať věková, 

zdravotní postižení a další a nemohou hájit svá práva sami.8 

Paragraf 34 tohoto zákona vyjmenovává zařízení určená pro poskytování sociálních 

služeb. Mezi těmito zařízeními nacházíme například domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, sociální poradny, … ale také domovy pro seniory.9  

Podle paragrafu 49 poskytují domovy pro seniory: „pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby.“10 Mezi služby, které sem zákon řadí patří, například poskytnutí ubytování, 

stravy či různé aktivizační činnosti.11  

Činnosti, které domovy pro seniory pro klienty zajišťují, jsou podrobněji popsány ve 

vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. Patří sem: poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv.12 

 

 

 

 
7 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních [sic] zařízeních. Praha: Grada, 2011. 

Sestra. 328 s. ISBN 978-80-247-3148-3.  
8 MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních [sic] zařízeních. Praha: Grada, 2011. 

Sestra. 328 s. ISBN 978-80-247-3148-3. 
9 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.22.4.2020]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883.  
10 Tamtéž.  
11 Tamtéž.  
12 Vyhláška č. 505/2006 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Sb. In: 

Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit.22.4.2020]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
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2. Funkční dopady stáří 

Mezi důležité oblasti, ve kterých můžeme u osob v seniorském věku shledávat 

největší funkční změny, je řazen především zrak, sluch, pohyb a kognitivní funkce.13 Na 

základě vybraných zahraničních studií je níže popsáno, jaký vliv na stárnoucího člověka má 

zhoršení vyjmenovaných oblastí v rámci sebeobsluhy, samostatnosti, denních aktivit či 

nezávislosti. 

2.1. Zrak ve stáří  

Ve vyšším věku dochází u člověka ke zhoršování zrakových funkcí. S tímto 

zhoršením mohou nastat nejrůznější problémy projevující se v různé míře při běžných 

denních aktivitách. Finská studie z roku 2008 se zabývala zraněními, která mohou být 

způsobená u starších lidí zhoršeným visem. Jejím cílem bylo zjistit, zda zhoršený zrak 

souvisí s úrazy a pády u osob v seniorském věku, a také to, jestli míru zranění ovlivňuje 

fyzická aktivita daného člověka.14  

Ukázalo se, že fyzická aktivita ani mobilita člověka neovlivňuje zranění starších lidí, 

související se zhoršeným zrakem v důsledku věku. Mezi hlavní faktory, které naopak zranění 

ovlivňují, se zařadily: nízká citlivost na kontrast a špatné vnímání hloubky světla. Dále ze 

studie vzešlo, že senioři, u kterých se prokázala snížená zraková ostrost mají výrazně 

pomalejší tempo chůze.15  

Na studii se podílelo 416 účastníků ve věku 75–80 let. Během několikaletého 

sledování utrpělo nejméně jeden úraz více než polovina sledovaných osob. Mezi úrazy byly 

zahrnuty například: pády, dopravní nehody, … Výsledek ukázal, že 30 procent zúčastněných 

se špatným visem mělo celkově nižší fyzickou aktivitu oproti ostatním, jejichž zrak nebyl 

tolik poškozen. Studie dále poukazuje na to, že včasně vykonaný lékařský zásah, ať už se 

jedná o operaci šedého zákalu nebo o správnou brýlovou korekci, může snížit množství 

úrazů a pádů u starších osob.16  

 
13 O´CONNOR, P a kol. Focus on Low Vision. Centre for Eye Research: Australia, 2007. ISBN 978-

0-9757695-8-4.   
14 KULMALA, Jenni, et al. Lowered vision as a risk factor for injurious accidents in older people. 

Aging clinical and experimental research, 2008, 20.1: 25-30. 
15 Tamtéž.  
16 Tamtéž.  
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Lord a Menz (2000) se zabývali podílem visu na posturální stabilitě u starších 

osob. Je prokazatelné, že s narůstajícím věkem dochází ke snižování zrakových funkcí. 

Tento fakt může u člověka stojícím na pevném povrchu ovlivnit posturální stabilitu (zvyšuje 

se tak riziko pádů). Cílem bylo zjistit, zda existují určité specifické vizuální schopnosti, které 

předurčují stabilitu jedince.17  

Pro posturální stabilitu je důležitá souhra vestibulárního a somatického aparátu. 

Nervovému systému jsou skrze visus neustále poskytovány nové informace o poloze 

a pohybech jednotlivých částí těla. V závislosti na stáří se při zavřených očích například 

zvyšuje tělesné houpání sledovaného jedince.18  

Lord a Menz (2000) 19 provedli výzkum na více než sto respondentech ve věkovém 

rozmezí 63–90 let. Někteří z nich trpěli makulární degenerací, dalšími diagnózami byla 

katarakta či u některých jedinců prodělaná mrtvice. Autoři sledovali například posturální 

houpání za pomoci kloubového měřiče. Ukázalo se, že pro kontrolu posturální stability je 

důležitá citlivost na kontrast, vnímání hloubky, trojrozměrné struktury a síla čtyřhlavého 

svalu. 

Popescu, Boisjoly a kolektiv (2011) 20 se věnují pohybovým schopnostem u jedinců 

v seniorském věku, kteří mají vybranou oční chorobu (pro účely výzkumu byla vybrána tato 

onemocnění: makulární degenerace související s věkem; glaukom a Fuchsova dystrofie 

rohovky). Všichni sledovaní jsou porovnáváni s kontrolní skupinou, s jedinci v seniorském 

věku, kteří mají zrakovou ostrost a vizuální pole ve fyziologické normě.  

Uvedené kanadské průřezové studie, která trvala dva roky, se zúčastnilo 272 osob 

seniorského věku (tito jedinci museli být starší šedesáti pěti let). Sledovaní nejprve vyplnili 

osobní dotazník. Poté následoval test pohybové schopnosti rozdělený do pěti částí. Byl 

zaměřen na oblasti respondentům velmi blízké, a to na prostor, kde žijí – například ložnice, 

město, ale i pohyb mimo město. Zahrnuty v dotazníku byly i klinické testy a testy vidění. 

Dále otázky týkající se zdravotního stavu – nahlášení komorbidit, například prodělání 

mrtvice; onemocnění zraku a očí, na základě toho bylo provedeno i měření zrakové ostrosti. 

 
17 LORD, Stephen R.; MENZ, Hylton B. Visual contributions to postural stability in older adults. 

Gerontology, 2000, 46.6: 306-310. 
18 Tamtéž.  
19 Tamtéž.  
20 POPESCU, Mihaela L., et al. Age-related eye disease and mobility limitations in older 

adults. Investigative ophthalmology & visual science, 2011, 52.10: 7168-7174. 



20 
 

Poslední oblast dotazníku tvořily cíle a statistické analýzy, které související s mobilitou 

a zdravím.21  

Studie poukazuje, že u osob, u kterých byla prokázána určitá forma ztráty zraku, 

docházelo ke snížení jejich pohybových schopností. Tyto schopnosti se odlišovaly hloubkou 

a mírou stanovené diagnózy. Ve studii je jako příklad uvedeno, že jedinci, kterým byl 

diagnostikován glaukom, mají největší pohybové omezení v jejich každodenním životním 

prostoru (jak jsem uváděla výše – ložnice, město, …). Výsledek poukázal také na to, že je 

důležité zjišťovat, jaký dopad může mít jedno z tří výše uvedených onemocnění na 

pohybovou aktivitu jedince v seniorském věku.22  

Problematice zrakových a sluchových funkcí ve stáří se věnovali Bergman 

a Rosenhall (2001),23 kteří zkoumali souběžný výskyt sluchového a zrakového postižení 

u osob v seniorském věku. Cílem této švédské studie bylo sledovat vztah společného 

výskytu sluchového a zrakového postižení u starších osob.  

Hlubší poškození těchto funkcí je Bergmanem a Rosenhallem (2001)24 řazeno mezi 

jedny z nejvýznamnějších negativních dopadů stárnutí. V případě sluchu je častým 

problémem presbyakuzie25, která způsobuje jedinci problémy v každodenní komunikaci.  

Výskyt zrakových a sluchových poruch se běžně vyskytuje častěji u lidí nad 75 let. 

Mírnější poškození smyslových funkcí přináší jedinci problémy při práci na blízko i na 

dálku. Zhoršení je nejčastěji pociťováno například při čtení a sledování televize. Je-li 

poškození závažnější, shledává jedinec obtíže při vykonávání většiny běžných denních 

činností a v téměř všech nastalých denních situacích. Osoby 

s diagnostikovanou hluchoslepotou jsou ohroženy sociální izolací.26  

 

 

 
21 Tamtéž.  
22 Tamtéž.  
23 BERGMAN, Birgitta; ROSENHALL, Ulf. Vision and hearing in old age. Scandinavian Audiology, 

2001, 30.4: 255-263. 
24 Tamtéž.  
25 Presbyakuzie je stařecká nedoslýchavost, objevující se po 60. roce života, kdy nastává problém 

v oblasti slyšení tónů vysokých frekvencí. Souběžně je zhoršeno i rozumění řeči. HORÁKOVÁ, Radka. 

Surdopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-225-3.  
26 BERGMAN, Birgitta; ROSENHALL, Ulf. Vision and hearing in old age. Scandinavian Audiology, 

2001, 30.4: 255-263. 
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Autoři do výzkumu zařadili více jak 900 osob, kterým bylo přes 70 let. Všichni 

sledovaní se zúčastnili lékařské prohlídky, jednoduché sluchové zkoušky, hlasového testu 

a byli otestováni na zrakovou ostrost. Dále v průběhu výzkumu byla použita tónová 

audiometrie či otoskopické vyšetření.27  

Bergman a Rosenhall (2001) 28  poukazují na to, že výskyt souběžného postižení 

zraku a sluchu se zvyšuje s narůstajícím věkem. U osob ve věku kolem 70 let je toto 

souběžné postižení shledáváno jen velmi zřídka. Naopak u jedinců nad 88 let riziko vzniku 

stoupá. Jelikož souběžné postižení zraku a sluchu přináší jedinci v seniorském věku obtíže 

v každodenním životě, je potřeba, aby spolu spolupracovali odborníci z různých oborů.  

2.2. Sluch ve stáří  

Lidské ucho je schopné slyšet zvuky v rozmezí 16 ̶ 20 000 Hz. Části ucha zastávají 

velké množství důležitých funkcí. Například skrze boltec můžeme lokalizovat zvuky 

přicházející zezadu, intaktnímu jedinci to přináší pocit bezpečí a jistoty. Sluch se nejvíce 

uplatňuje při lidské komunikaci. Poškození sluchu vede k funkčním problémům 

v každodenním životě. Jedinec s poruchou sluchu může mít pocit izolovanosti, protože 

zhoršené porozumění řeči, ho může omezovat v účasti na společenských aktivitách.29 

Ztráta sluchu souvisí s věkem popisují Walling a Dickson (2012)30 (Ve srovnání 

s Bergman a Rosenhall (2001)31, kteří svou studií poukazují na výskyt souběžného 

poškození zraku a sluchu ve stáří).   Postihuje okolo jedné třetiny osob po 60 roce života, 

a po 85. roce života je uváděna u více než 80 procent osob. Častěji se projevuje u mužů. 

Během života můžeme sledovat různé rizikové faktory, které na základě stanovené diagnózy 

mohou vést ke ztrátě sluchu. Rizikovým faktorem může být například dlouhodobá hluková 

zátěž v pracovním prostředí.32  

 

 
27 Tamtéž.  
28 Tamtéž.  
29 DRŠATA, Jakub, HAVLÍK, Radan a CHRBOK, Viktor. Foniatrie – sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 

2015. ISBN 978-80-7311-159-5.  
30 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156. 
31 BERGMAN, Birgitta; ROSENHALL, Ulf. Vision and hearing in old age. Scandinavian Audiology, 

2001, 30.4: 255-263. 
32 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156. 
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Ztráta sluchu přináší stárnoucímu člověku řadu významných problémů. Má velký 

vliv na jeho komunikační proces, a proto ovlivňuje kvalitu života jedince ve všech oblastech. 

Vyvíjí se postupně, proto mnohdy nebývá ihned diagnostikována, lidé jsou často odkazováni 

na dogma, že ztráta sluchu je běžná známka stárnutí. Neúplné vyšetření by například mohlo 

vést k neochotě pacienta spolupracovat s lékařem či k nemožnosti a odmítání používat 

sluchadla jako kompenzační pomůcku.33  

Walling a Dickson (2012) v souvislosti se ztrátou sluchu hovoří o vodivé nebo 

kombinované ztrátě sluchu. Dochází k tomu, že je narušena vnější i vnitřní část ucha. 

U většiny starších osob bývá prokázána právě kombinovaná ztráta sluchu.34  

Ukázalo se, že je důležité, aby jedinec začal problém se sluchem, co nejdříve po jeho 

zjištění, řešit. Mělo by se mu dostat dostatečné množství informací a podpory, aby překonal 

prvotní obavy, například z nošení kompenzační pomůcky.35  

Dalton, Cruickshanks et al. (2003) 36 u starších osob ztrácejících sluch sledovali 

kvalitu života. Předmětem jejich zájmu byly oblasti života, které jsou ovlivněny ztrátou 

sluchu. Ve shodě s Walling a Dickson (2012)37 autoři potvrzují, že ztráta sluchu v pozdějším 

věku je velmi častá. Komunikace, skrze níž dochází mezi lidmi k výměně a získávání 

informací, je v každodenním běžném životě velmi důležitá. U seniorů se sluchovou vadou 

může být narušena. Narušení komunikovat může výrazně ovlivnit kvalitu života daného 

jedince.38  

Respondenti starší 50 let byli vybráni na základě různých vyšetřovacích metod. 

Například u některých respondentů byla testy prokázána mírná ztráta sluchu. U následujícího 

vzorku byla zjištěna těžká forma ztráty sluchu. V obou případech bylo nejdůležitější zjistit, 

jak ztráta sluchu ovlivňuje kvalitu života sledovaných osob. 39  

 

 
33 Tamtéž.  
34 Tamtéž.  
35 Tamtéž.  
36 DALTON, Dayna S., et al. The impact of hearing loss on quality of life in older adults. The 

gerontologist, 2003, 43.5: 661-668. 
37 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156. 
38 DALTON, Dayna S., et al. The impact of hearing loss on quality of life in older adults. The 

gerontologist, 2003, 43.5: 661-668. 
39 Tamtéž.  
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Autoři poukazují na to, že ztráta sluchu ovlivňuje kvalitu života jedince v závislosti 

na její závažnosti. Velmi často si respondenti stěžovali na problémy při běžné každodenní 

komunikaci. Ukázalo se, že nebyla prokázána souvislost ztráty sluchu s celkovým 

zdravotním stavem sledovaného jedince.  Výsledkem je, že postupná ztráta sluchu ovlivňuje 

kvalitu každodenního života starších osob.40  

Solheim, Kvaerner a Falkenberg (2011) se ve své práci věnují dopadům ztráty sluchu 

na každodenní život osob v seniorském věku. Kromě měření ztráty sluchu (pomocí 

audiometrie), použili autoři dotazník, který hodnotil zdraví a životní spokojenost vybraných 

respondentů. Studie potvrzuje, že život v dnešním průmyslovém světě bude směřovat 

k tomu, že se u velkého množství lidí v seniorském věku projeví v určitém stupni poškozený 

sluch. Poškození sluchu ve stáří nese s sebou mimo jiné, i značné omezení v sociálních 

aktivitách. Sociální aktivity přitom bývají velmi důležité pro psychické zdraví jedince.41   

Na výzkumu, který byl proveden před více jak deseti lety, se podíleli muži a ženy, 

kteří již v době výzkumu byli uživateli sluchadel. Vybraní respondenti nesměli mít v době 

výzkumu diagnostikovanou závažnou nemoc, jako například rakovinu. Závažná choroba by 

mohla znemožnit či omezit účast jedince na výzkumu.42  

Autoři poukazují na fakt, že se neukázaly rozličnosti ve věku nebo u stupně vady 

sluchu v závislosti na pohlaví vybraných respondentů. Na základě zhodnocení sluchu se 

objevila propojenost ztráty sluchu se zdravotním stavem a spokojeností jednotlivých 

zkoumaných osob. Studie nám ukazuje, jak může zdravotní stav ovlivnit pohodu a celkově 

životní klid člověka. A stejně tak to platí i naopak, že když není jedinec v celkové pohodě, 

tak se to může projevit na jeho zdravotním stavu či na nějakých sekundárních projevech 

postižení. Se ztrátou sluchu v seniorském věku se pojí i omezení účasti jedince na běžných 

každodenních činnostech. Dále následkem poškození sluchu je ovlivněna oblast 

komunikace, psychiky, a také podíl na sociálních aktivitách. Postižení sluchu může 

v seniorském věku ovlivnit různé a mnohdy velmi důležité oblasti života.43  

 
40 Tamtéž.  
41 SOLHEIM, Jorunn; KVÆRNER, Kari J.; FALKENBERG, Eva-Signe. Daily life consequences of 

hearing loss in the elderly. Disability and rehabilitation, 2011, 33.22-23: 2179-2185.  
42 SOLHEIM, Jorunn; KVÆRNER, Kari J.; FALKENBERG, Eva-Signe. Daily life consequences of 

hearing loss in the elderly. Disability and rehabilitation, 2011, 33.22-23: 2179-2185.  
43 Tamtéž.  
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Skákalová uvádí,44 že vnímání zvuku usnadňuje prostorovou orientaci, vnímání 

pohybu vlastního těla a varovných zvuků, jejichž zachycení nám dodává pocit bezpečí. 

Senioři se sluchovým postižením mohou být snadněji bezradní. K mimoslovnímu 

dorozumívání, pro které je sluch také významným aspektem, řadíme projevy vyjadřující 

emoce, například smích, pláč a bolest. Důležitou roli v komunikaci hrají i zvukové projevy 

jako záměrné pokašlání či bouchnutí dveřmi.  

2.3. Pohyb ve stáří  

Visus a sluch nejsou jediné důležité oblasti, ve kterých dochází se stoupajícím věkem 

k postupnému zhoršení. Pro kvalitu života je stejně tak důležitý pohyb, který přináší jedinci 

funkční nezávislost. Pohybem a jeho možným úbytkem ve stáří se zabývají například 

Rantakokko, Manty a Rantanen (2013).45 Hledají možnosti a způsoby, jak napomáhat 

hybnosti, aby docházelo ke zvyšování kvality života jedince, protože mobilita jako taková 

hraje v jeho životě klíčovou roli (přináší nezávislost, svobodu).  

Ubývání hybnosti v seniorském věku může být dlouholetým procesem, ale také může 

nastat jednorázově. Náhlou příčinou může být pád, úraz a podobně, při kterém dojde 

například ke zlomenině kyčle, a výsledkem je, že mobilita jedince je omezena v daném 

okamžiku. Rantakokko a kol. (2013) 46 v rámci sledování upozorňují, že lidé v seniorském 

věku by měli mít možnost pohybových aktivit či různých preventivních rehabilitačních 

programů. Samotný pohyb může být omezován jejich fyzickým stavem. Na tento problém 

by mělo být myšleno ve veřejných prostorách, ve městech či parcích, kde by pro seniory 

měla být určená místa pro odpočinek. Nemělo by se zapomínat ani na kvalitní osvícení 

chodníků a cest. Dále také na preventivní rehabilitační programy mohou chybět finanční 

prostředky k jejich uhrazení, protože často tento proces bývá dlouhodobější a finančně 

nákladnější. 

 

 

 

 
44 SKÁKALOVÁ, Tereza. Uvedení do problematiky sluchového postižení: učební text pro studenty 

speciální pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-098-6. 
45 RANTAKOKKO, Merja; MÄNTY, Minna; RANTANEN, Taina. Mobility decline in old 

age. Exercise and sport sciences reviews, 2013, 41.1: 19-25.  
46 Tamtéž. 
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Otázkou bolesti u mužů a žen v seniorském věku po prodělané zlomenině kyčle se 

zabývali Salpakoski, Portegijs, Kalinnem a kolektiv ve studii z roku 2011. 47 Studie je 

podrobně věnovaná především bolesti a fyzické aktivitě u osob se zlomenou kyčlí. Pro nás 

zajímavé je, že u jedince, který si například nějakým pádem přivodí zlomeninu (zlomeniny 

tohoto typu nejsou v seniorském věku neobvyklé) kyčle a je někdy i několik měsíců upoután 

na lůžko, dochází nezřídka k částečné či úplné nehybnosti. Významným faktorem je, že po 

prodělané operaci kyčle ztrácí jedinec pevnou rovnováhu pod nohama.  

Rantakokko a kol. (2013) 48 považují za rizikové faktory, které mají dopad na 

omezení pohybu u člověka v seniorském věku, především obezitu, smyslové postižení (ve 

shodě s Popescu, Boisjoly a kol (2011)49, kteří sledovali snížení pohybových schopností 

u osob s prokázanou určitou formou ztráty zraku), pády a nízkou fyzickou aktivitu. Dále 

upozorňují na to, že pokud u staršího člověka dojde ke zranění nebo pádu, mělo by dojít ke 

správné a kompletní léčebné rehabilitaci či cvičení.50 

Metz je dalším, kdo se u seniorů zabýval pohybem a jeho propojeností s kvalitou 

života.51 Velký aktuální probíhající problém, který shledává ve vyspělých zemích jako jsou 

zejména země OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)52, kam se od 

prosince roku 1995 řadí i Česká republika, je stárnutí populace.53  

Důsledek stárnutí populace se projevuje ve společnosti například dopadem na 

poskytovanou zdravotní péči, důchodovou politiku a podobně. S vyšším věkem se v běžné 

populaci může zvyšovat riziko výskytu zdravotního postižení, a z tohoto důvodu se 

u člověka ve vyšším věku můžou objevovat v různé míře poruchy či problémy s pohybem.54  

 

 
47 SALPAKOSKI, Anu, et al. Physical inactivity and pain in older men and women with hip fracture 

history. Gerontology, 2011, 57.1: 19-27. 
48 RANTAKOKKO, Merja; MÄNTY, Minna; RANTANEN, Taina. Mobility decline in old 

age. Exercise and sport sciences reviews, 2013, 41.1: 19-25. 
49 POPESCU, Mihaela L., et al. Age-related eye disease and mobility limitations in older 

adults. Investigative ophthalmology & visual science, 2011, 52.10: 7168-7174. 
50 RANTAKOKKO, Merja; MÄNTY, Minna; RANTANEN, Taina. Mobility decline in old 

age. Exercise and sport sciences reviews, 2013, 41.1: 19-25. 
51 METZ, David H. Mobility of older people and their quality of life. Transport policy, 2000, 7.2: 

149-152. 
52 Countries. In: OECD [online]. [cit. 16.10.2021]. Dostupné z: http://www.oecd.org/about/.  
53 METZ, David H. Mobility of older people and their quality of life. Transport policy, 2000, 7.2: 

149-152. 
54 Tamtéž. 
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Metz uvádí, že u jedince kvůli poškozené mobilitě dochází ke snížení dosavadního 

životního standardu, kdy například se sníženou pohyblivostí není možné z důvodu 

bezpečnosti řídit auto.55  

2.4. Kognitivní funkce u seniorů   

Mezi základní funkce našeho mozku řadíme kognitivní funkce. Skrze tyto funkce 

může jedinec vnímat okolní svět, komunikovat a být v interakci s druhými lidmi. Ve stáří 

může dojít k jejich narušení. Problémy při běžných činnostech v každodenním životě může 

jedinec začít pozorovat v momentě, kdy dojde k oslabení kognitivních funkcí. Někdy se 

stane, že výkon běžných činností je zcela znemožněn. V důsledku toho se jedinec cítí 

méněcenně a nejistě.56  

K bazálním kognitivním funkcím řadíme paměť, pozornost, zrakově-prostorové 

schopnosti, jazyk a myšlení.57  

Paměť ve stáří  

Změna paměťových funkcí u seniorů je dle Vágnerové58 individuální, vše se odráží 

od schopnosti zpracovávat informace. Informace jsou zpracovávány pomaleji než u lidí 

mladších, také je narušena funkce, skrze kterou může člověk ty nadbytečné upozadit.  

Ve stáří dochází k tomu, že jedinci mají zachované autobiografické vzpomínky, ale 

mají problém se se zapamatováním si aktuálních či úplně nových informací. Problém jim 

také dělá vzpomenout si na jména osob, někdy také může záležet na skutečnosti, ve kterou 

denní dobu se jich ptáme a jak moc jsou v danou chvíli unavení.59  

Pozornost ve stáří  

Ve stáří Vágnerová60 hovoří o změnách souvisejících s rozdělováním a přenášením 

pozornosti. Reakce osob jsou oslabené a ve chvíli, kdy je potřeba, aby přesouvaly 

 
55 Tamtéž.  
56 KLUCKÁ, J., VOLFOVÁ, P. 2009. Kognitivní trénink v praxi. 1. vydání, Grada Publishing, a.s., 

Praha, 2009. ISBN: 978-80-247-2608-3. 
57 Tamtéž.  
58 VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. 

Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1. 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž.  
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soustředěnost z podnětu na podnět, mohou více chybovat. Důvodem je snížená pružnost 

jejich pozornosti.  

Myšlení ve stáří  

V pozdějším věku může docházet k negativní změně přístupu při řešení určitých 

problémů.  Týká se to především seniora, který se dostane k problému, který je pro něj úplně 

nový a nikdy se s ním nesetkal.61 

2.5. Shrnutí  

Zrak, sluch, pohyb a kognitivní funkce, oblasti, ve kterých v seniorském věku jsou 

shledávány nejvýraznější funkční změny.62  

Kulmala, Jenni, a kol. (2008)63 sledovali zranění u starších lidí způsobených 

zhoršeným visem.  Výzkum ukázal, že osoby s poškozeným visem mohou mít nižší fyzickou 

aktivitu, oproti těm, u nichž nedošlo k tak výraznému poškození zraku. Dle autorů včasně 

vykonaný lékařský zákrok, například operace šedého zákalu a správná brýlová korekce, mají 

vliv na snížení pádů a úrazů u osob v seniorském věku.  

Vliv zhoršených zrakových funkcí v seniorském věku se může projevit u člověka 

stojícím na pevném povrchu ovlivněním jeho posturální stability. Důsledkem toho může být 

pád nebo úraz. Autoři poukázali na to, že citlivost na kontrast, vnímání hloubky a síla 

čtyřhlavého svalu mají vliv na kontrolu posturální stability. 64 

Popescu, Boisjoly a kol. (2011)65 sledovali u osob s určitou formou ztráty zraku66 

pohybové schopnosti. Autoři výzkumem ověřili vliv ztráty zraku na pohybové schopnosti, 

který je dán hloubkou a mírou stanovené diagnózy. 

 

 
61 Tamtéž.  
62 O´CONNOR, P a kol. Focus on Low Vision. Centre for Eye Research: Australia, 2007. ISBN 978-

0-9757695-8-4.   
63 KULMALA, Jenni, et al. Lowered vision as a risk factor for injurious accidents in older people. 

Aging clinical and experimental research, 2008, 20.1: 25-30. 
64 LORD, Stephen R.; MENZ, Hylton B. Visual contributions to postural stability in older adults. 

Gerontology, 2000, 46.6: 306-310. 
65 POPESCU, Mihaela L., et al. Age-related eye disease and mobility limitations in older 

adults. Investigative ophthalmology & visual science, 2011, 52.10: 7168-7174. 
66 Pro účely výzkumu byly zvoleny následující diagnózy makulární degenerace, glaukom a Fuchsova 

dystrofie rohovky.  
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Souběžné postižení zraku a sluchu můžeme shledávat u osob nad 70 let jen velmi 

zřídka, avšak s přibývajícím věkem riziko stoupá a přináší jedincům problémy 

v každodenním životě při práci na blízko i na dálku. Je zde velmi důležitá multioborová 

spolupráce odborníků.67 

Ztrátě sluchu související s věkem se věnovali Walling a Dickson (2012).68 Při 

zpozorovaném problému se sluchem ve stáří je potřeba se co nejdříve obrátit na odborníky. 

Skrze specialisty bude jedinci poskytnuta podpora například v začátcích užívání 

kompenzační pomůcky.  

U seniorů, u kterých byla diagnostikována vada sluchu, může dojít k ovlivnění 

kvality života. Sluch je propojený s komunikací, která je důležitá pro získávání informací 

z okolního světa.69 To je ve shodě s Solheim, Kavaerner a Falkenberger (2011),70 kteří 

poukázali na to, že ztráta sluchu v seniorském věku má vliv na komunikaci, psychiku a účasti 

jedince na různých sociálních aktivitách. 

S kvalitou života souvisí i pohyb. Ubývání fyzické zdatnosti může být dlouholetým 

procesem podmíněným věkem, ale také přichází v okamžiku po úraze či pádu. Rantakokko 

a kol. (2013)71 upozorňují na důležitost pohybových aktivit a rehabilitačních programů 

u osob v seniorském věku. Po prodělaném pádu či úrazu by se jedinci měla dostat správná 

a kompletní rehabilitační péče. Toto je ve shodě s Metz (2000),72 který říká, že snížená 

možnost pohybu vede ke snížení kvality života, a omezení jeho účasti při různých aktivitách 

– například nemožnost řízení auta.  

 

 

 

 
67 BERGMAN, Birgitta; ROSENHALL, Ulf. Vision and hearing in old age. Scandinavian Audiology, 

2001, 30.4: 255-263. 
68 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156. 
69 DALTON, Dayna S., et al. The impact of hearing loss on quality of life in older adults. The 

gerontologist, 2003, 43.5: 661-668. 
70 SOLHEIM, Jorunn; KVÆRNER, Kari J.; FALKENBERG, Eva-Signe. Daily life consequences of 

hearing loss in the elderly. Disability and rehabilitation, 2011, 33.22-23: 2179-2185. 
71 RANTAKOKKO, Merja; MÄNTY, Minna; RANTANEN, Taina. Mobility decline in old 

age. Exercise and sport sciences reviews, 2013, 41.1: 19-25. 
72 METZ, David H. Mobility of older people and their quality of life. Transport policy, 2000, 7.2: 

149-152. 
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Zahraniční studie popsaly největší změny ve všech hlavních oblastech, ve kterých 

u osob v seniorském věku shledáváme největší funkční proměny a omezení. Poslední 

zkoumanou skupinou byly funkce kognitivní, kam patří paměť, pozornost, zrakově 

prostorové schopnosti, jazyk a myšlení.73  

S tím souvisí i změna paměťových funkcí, která je velmi individuální. Často dochází 

k zachování autobiografických vzpomínek, zatímco je problém se zpracováním informací 

nových. Vždy také záleží na aktuálním stavu jedince, zda ve chvíli dotazování není příliš 

unavený.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 KLUCKÁ, J., VOLFOVÁ, P. 2009. Kognitivní trénink v praxi. 1. vydání, Grada Publishing, a.s., 

Praha, 2009. ISBN: 978-80-247-2608-3. 
74 VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. 

Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1. 
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3. Domovy pro seniory v České republice 

Před samotným předvýzkumem, je důležité ohraničit oblast, které bude následující 

část práce věnována. V České republice existují dva typy poskytovatelů sociálních služeb. 

První skupinou jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a druhou neregistrovaní 

poskytovatelé sociálních služeb. Poskytovatelem sociálních služeb je právnická nebo 

fyzická osoba. 

3.1. Neregistrovaní poskytovatelé služeb 

Bývalá veřejná ochránkyně práv Šabatová považuje neregistrovaná zařízení za 

velkou hrozbu, protože tam nezřídka dochází ke špatnému zacházení. Ze zákona o sociálních 

službách z roku 2006 vychází, že lze poskytovat sociální služby jen na základě oprávnění 

o registraci, které na základě splnění všech požadavků (viz níže) vydává krajský úřad. 

Některá zařízení toto nerespektují a provozují sociální služby právě bez registrace, vyhýbají 

se tím ze zákona vycházejícím požadavkům na kvalitu poskytovaných služeb a také státní 

kontrole. V důsledku toho může být ohroženo zdraví klientů a lidská důstojnost.75  

3.2. Registrovaní poskytovatelé služeb  

Registr poskytovatelů sociálních služeb je podle zákona o sociálních službách veden 

v listinné a elektronické podobě. V podobě listinné je jeho správcem krajský úřad a současně 

je zpracovatelem elektronické podoby, jeho zpracování se řídí zvláštním právním předpisem. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem elektronické podoby registru a zajišťuje 

software, ten je bezplatně poskytován k povinnému užívání krajským úřadům, při vedení 

registru.76  

K tomu, aby mohla být registrace udělena, je podle zákona o sociálních službách 

potřeba: podat písemnou žádost o registraci (podrobnosti jsou uvedené v paragrafu 79, 

odstavci 5); odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat 

sociální služby; bezúhonnost; v případě, že jsou sociální služby poskytovány v zařízení 

sociálních služeb, je třeba dodržovat hygienické podmínky; vlastnické nebo jiné právo 

k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány; zajištění 

 
75 Neregistrované služby. In: Ombudsman – veřejný ochránce práv [online]. [cit. 19.11.2020]. 

Dostupné z: https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/neregistrovane-socialni-sluzby/.  
76 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit. 

19.11.2020]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883. 

https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/neregistrovane-socialni-sluzby/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
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personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných 

sociálních služeb a skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je 

žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční 

řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.77 

Orgán provádějící registraci má oprávnění kontrolovat, zda jsou plněny všechny 

podmínky předem stanovené pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb. Pokud jsou 

při provedené kontrole zjištěny nějaké nedostatky, může registrující orgán nařídit, aby byly 

tyto nedostatky odstraněny. V tom případě registrující orgán stanoví lhůtu, ve které musí 

poskytovatel zjištěné nedostatky odstranit.78  

Registrující orgány dále mohou provádět kontroly u právnických a fyzických osob, 

které nezískaly rozhodnutí o registraci, a i přes to poskytují sociální služby.79   

Registr poskytovatelů služeb a jeho využití v mé práci  

Předvýzkum, ale i následný vlastní výzkum bude věnovaný pouze registrovaným 

poskytovatelům, a to především proto, že tato zařízení jsou dohledatelná na oficiálních 

internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Tento registr funguje od ledna 

2007, byl zřízen zákonem o sociálních službách z roku 2006.80  

V následující kapitole je uvedena má vlastní zkušenost s prací a vyhledáváním 

informací v již uvedeném registru ministerstva práce a sociálních věcí. Na portále 

ministerstva práce a sociálních věcí je uvedeno, že kvůli probíhající výměně informačních 

systémů nejsou v tuto chvíli dostupné některé položky jako popis personálního zajištění, 

popis realizace poskytování sociální služby, … u některých sociálních služeb. Dále jsou také 

kontrolovány uveřejněné registrační údaje.81 Pevně věřím, že výměna systémů bude brzy 

dokončena, aby registr mohl bezproblémově fungovat.  

 

 

 
77 Tamtéž.  
78 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit. 

19.11.2020]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883. 
79 Tamtéž.  
80 Tamtéž.  
81 Registr poskytovatelů sociálních služeb. In: Portál MPSV. [online]. [cit. 09.02.2020]. Dostupné z: 

Registr poskytovatelů sociálních služeb (mpsv.cz).  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1612727334956_1
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4. Metodologie  

4.1. Cíl vlastního výzkumu a výzkumné otázky  

Cílem mé práce je zjistit, zda jsou do registrovaných domovů pro seniory v České 

republice přijímáni senioři s vrozeným či získaným smyslovým 

a kombinovaným postižením. 

 

K tomu, aby mohl být výše uvedený cíl naplněn, byly zformulovány následující 

výzkumné otázky:  

1) Přijímají domovy pro seniory v České republice seniory se smyslovým postižením? 

Za jakých podmínek?  

2) Jsou domovy pro seniory v České republice ochotny se k tomuto problému vyjádřit? 

 

4.2. Metoda výzkumu  

Před vlastním výzkumem byl proveden rozsáhlý předvýzkum. V rámci tohoto 

předvýzkumu jsem vyhledala v registru poskytovatelů služeb 529 domovů pro seniory. Do 

excelové tabulky byly zapisovány údaje dostupné o zvoleném domově v registru 

poskytovatelů sociálních služeb a na internetových stránkách jednotlivých domovů pro 

seniory (název zařízení; cílová skupina klientů uvedená na internetových stránkách 

ministerstva práce a sociálních věcí; cílová skupina uvedená na internetových stránkách 

konkrétního zařízení; shoda informací a jestli přijímají osoby s postižením). Poté, co byly 

sledované položky zapsány do tabulky, mohla jsem přistoupit k samotnému výzkumu.  

Předvýzkum byl zpracován v září 2020, od té doby se mohl počet zobrazovaných 

domovů pro seniory v registru poskytovatelů služeb dostupného na internetových stránkách 

ministerstva práce a sociálních věcí změnit. Na základě nově udělených registrací mohly 

některé domovy přibýt nebo naopak při odebrání licence mohly být z registru smazány. 

Výsledky před výzkumu jsou v kapitole předvýzkum.  

Ve vlastním výzkumu se pro sběr dat jako nejvíce vhodná jeví kvalitativní metoda 

uskutečněná pomocí emailové komunikace, kdy vybraným domovům pro seniory v České 

republice byla rozeslána fiktivní žádost (viz samotný výzkum).  
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4.3. Forma výzkumu  

Pro vlastní výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Švaříček, Šeďová82 uvádějí, že 

při zvolení kvalitativního výzkumu je prováděn rozhovor, kterým lze zjistit detailní 

a komplexní informace o studovaném problému.  

Při použití kvantitativního přístupu by byl sestaven standardizovaný strukturovaný 

rozhovor, ze kterého bychom ale nezískali hloubkové informace, které potřebujeme zjistit. 

Jedním z dílčích cílů je ověření toho, zda jsou domovy pro seniory ochotné přijmout seniory 

s vrozeným či smyslovým zrakovým a kombinovaným postižením, a především také to, za 

jakých podmínek jsou přijímáni. Rozepsání podmínek a požadavků je náplní zvoleného 

kvalitativního přístupu.83  

Kvalitativní formu internetového výzkumu můžeme podle Procházky84 dělit na 

synchronní, který je prezentován skrze internetový dotazník, a na asynchronní, jež probíhá 

skrze e-mailovou komunikaci.  

4.4. Metody sběru dat 

Pro získání informací byl zvolen rozhovor po e-mailové komunikaci. V této 

pandemické době se tato forma komunikace jeví jako nejvíce vhodná, protože domovy pro 

seniory už velmi dlouhou dobu nepřijímají návštěvy.  

Rozhovor po e-mailové komunikaci lze podle Procházky85 poslat dvěma možnými 

způsoby. Jednak jako přílohu e-mailu nebo rovnou napsat požadované otázky do textového 

pole. Výhodou této metody jsou přesné informace o tom, komu a kolika respondentům byl 

e-mail odeslán.  

Sběr dat po internetu s sebou přináší výhody i nevýhody. Procházka86 mezi výhody, 

které nejvíce vystihují následný výzkum, zařazuje nízkou cenu, malé zkreslení odpovědí na 

otevřené otázky (osoba, která výzkum provádí, může odpovědi zkracovat – tím dochází ke 

zkreslení), dosažitelnost respondentů (respondenti z různé části republiky).  

 
82 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání 

druhé. Praha: portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.   
83 Tamtéž. 
84 PROCHÁZKA, David. Metodologie internetového výzkumu. Praha, 2006. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd.  
85 Tamtéž.  
86 Tamtéž.  
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Mezi nevýhodu sběru dat, která by se mohla objevit při práci na výzkumu, patří menší 

návratnost odpovědí (důvody mohou být různé – například nedůvěra v poskytnutí informací 

skrze tuto cestu).87  

4.5. Výzkumný vzorek 

Z předvýzkumu vzešlo, které domovy osoby s vrozeným či získaným zrakovým či 

kombinovaným postižením přijímají, nepřijímají, neuvádějí tuto informaci nebo kladou 

podmínky k přijetí. Výzkumný vzorek bude tvořit šestnáct domovů pro seniory v České 

republice vybraných na základě předvýzkumu.  

Osm domovů bude vybráno ze skupiny zařízení, která uvádějí, že sledovanou 

skupinu osob přijímají a osm ze skupiny těch, která tuto informaci na svých stránkách 

neuvádějí. Následně bude domovům rozeslána fiktivní žádost.  

4.6. Role výzkumníka a etický kodex 

Švaříček, Šeďová88 upozorňují, že náležitostí všech kvalitativních výzkumů by mělo 

být zamyšlení se nad možnými dopady výzkumu, především při uveřejňování získaných 

výsledků. Z tohoto důvodu jsem zvažovala, jakým způsobem výzkumné šetření provést.  

Nejprve jsem zvažovala, že vybrané domovy pro seniory oslovím jako studentka 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale protože mám obavy, že by získané informace 

nemusely být dostatečně relevantní, rozhodla jsem se, že to zkusím přes fiktivní žádost. 

Věděli by, že odpověď potřebuji jako nekonkrétní výstup a mohli by ji tomu přizpůsobit. 

Také by se mohlo stát, že by nebyli ochotni odpovědět vůbec, proto jsem se rozhodla pro 

jiné řešení.  

Vytvořila jsem fiktivní žádost, ve které jsem se informovala na pobytovou službu pro 

svou „babičku“ ve vybraném zařízení. Myslím si, že takto zvolená metoda není protiprávní 

a nemůže nikomu způsobit újmu, protože se nikde k ničemu nezavazuji a jen se chci 

informovat na podmínky přijetí do domova pro seniory. Dále se domnívám, že zvolenou 

metodou získám autentičtější informace, které poskytují i ostatním žadatelům dotazujícím 

 
87 Tamtéž.  
88 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání 

druhé. Praha: portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.   
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se na zvolenou službu. Nikde v práci nebudou uvedeny názvy ani adresy oslovených 

zařízení.  

K pravidlům internetového výzkumu Procházka89 říká, že lze upozornit 

dotazovaného na to, že ještě neodpověděl na e-mail, ale nemělo by se to stát pravidlem. Dále 

by dotazníky neměly být posílány skrze nevyžádané e-maily, které často lidi obtěžují 

a nepřikládají jim váhu.  

4.7. Sběr dat  

Při sběru získaných dat se zaměřím na to, zda vybraný domov bude ochotný na 

odeslaný e-mail odpovědět. Jakým způsobem byla odpověď koncipována, zda rozepsala 

odpovědná osoba svou odpověď, odpověď byla stručná, odpověď neměla výpovědní 

hodnotu, protože nebyla konkrétní. Dále mě bude zajímat, jestli bylo odpovězeno na všechny 

mnou položené otázky. Zaměřím se i na jejich jednání, v případě, že babička nebude cílovou 

skupinou osloveného domova, jestli mi sociální pracovník či pracovnice nabídnou podle 

jejich uvážení domov vhodný pro mou babičku nebo mně jen prostě odepíšou.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
89 PROCHÁZKA, David. Metodologie internetového výzkumu. Praha, 2006. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. 
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4.8. Schéma postupu mapující jednotlivé kroky výzkumu 
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5. Předvýzkum  

Vlastní výzkum bude spočívat v písemném oslovení (formou e-mailové 

korespondence) vybraných registrovaných domovů pro seniory v České republice. Vytvořím 

fiktivního seniora/ku se získaným smyslovým či kombinovaným postižením, kdy mě bude 

zajímat odpověď jednotlivých domovů na jeho/její žádost o pobytovou službu – zda, za 

jakých podmínek, a jestli vůbec přijímají seniory se zdravotním postižením. Podrobněji můj 

záměr popíšu v následující kapitole. Abych mohla tento výzkum zrealizovat, je třeba 

vypracovat předvýzkum, jehož výsledek mi pomůže vybrat vhodné domovy pro seniory pro 

oslovení. Dále mi analýza domovů pro seniory v České republice pomůže zjistit, jak detailně 

jsou popsány cílové skupiny přijímaných klientů do jednotlivých domovů – zda jsou 

informace jednoznačné.  

Před samotnou realizací předvýzkumu je důležité vymezit typ postižení, kterému se 

budu věnovat. Práce bude zaměřena na získané či vrozené zrakové90 a kombinované 

postižení.91 Tento ohraničený výběr není náhodný. Již v bakalářské práci jsem se věnovala 

získané hluchoslepotě92 v seniorském věku, a také jsem absolvovala praxi v zařízení 

specializujícím se na zvolenou problematiku u mladých i starších osob se smyslovým 

postižením. Vymezení typu postižení bylo dále třeba upřesnit a ohraničit i z hlediska 

obsahové stránky a náročnosti výsledného sběru dat.  

K samotnému zjišťování informací jsem používala registr poskytovatelů sociálních 

služeb na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotlivé informace jsem 

porovnávala s internetovými stránkami konkrétních domovů pro seniory v České republice, 

ze kterých vzešla výsledná odpověď.  

 
90 Za osobu se zrakovým postižením považujeme toho jedince, který i po optimální korekci (brýlové, 

chirurgické, …) má v běžném životě problémy se získáváním a zpracováním informací zrakovou cestou. 

VITÁSKOVÁ, Kateřina a kol. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na 

vysokých školách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 89 s. Účelové publikace. ISBN 80-244-0621-

7. 
91 O kombinovaném postižení můžeme mluvit tehdy, pokud u jediného člověka je kombinace dvou a 

více různých vad nebo poruch.  

RENOTIÉROVÁ, Marie a kol. Speciální pedagogika. 2. vyd., dopl. a aktualiz. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2004. 313 s. Učebnice. ISBN 80-244-0873-2. 
92 Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno kombinací vážného poškození sluchu a 

zraku. Hluchoslepý člověk nemusí být úplně hluchý a slepý, ale může být těžce nedoslýchavý a slabozraký, 

nebo hluchý a slabozraký, či slepý a nedoslýchavý. ŠTĚRBOVÁ, Dana a Záblesk – sdružení rodičů a přátel 

hluchoslepých dětí. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 

ISBN 80-244-1433-3.  
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Data v tabulce, která je umístěna v příloze práce, byla vyhodnocována k září 2020. 

Uvádím to zde proto, že od té doby mohlo dojít ke změně některých údajů. Jelikož není 

možné v registru jednoduše zjistit nově přidaná nebo zrušená zařízení a není možné data 

v průběhu výzkumu stále aktualizovat, ponechala jsem data šetření k září loňského roku – to 

byl moment, kdy jsem dokončila vyhledávání informací o všech zobrazených zařízeních. 

Cílem šetření bylo zjistit, kolik domovů pro seniory v České republice uvádí, že 

přijímá lidi s vrozeným či získaným smyslovým a kombinovaným postižením. Druhou 

výzkumnou otázkou, kterou jsem si stanovila, bylo, jestli se shodují informace uvedené 

v cílové skupině v registru poskytovatelů sociálních služeb s informacemi uvedenými na 

internetových stránkách jednotlivých domovů. 

5.1. Průběh 

Aby výběr domovů pro seniory byl strukturovaný a vyhledávání nebylo jen čistě 

náhodné podle měst či podle náhodně zadávaných domovů do prohlížeče, položila jsem si 

následující otázky: Kolik domovů pro seniory v České republice v současné době je 

provozováno? Kde tyto domovy najdu? Existuje nějaký soupis všech zařízení? Kolik z nich 

přijímá seniory s kombinovaným či smyslovým postižením? Uvádějí vůbec tyto informace 

na svých internetových stránkách? 

Na všechny položené otázky nám může odpovědět již výše zmiňovaný registr 

poskytovatelů sociálních služeb provozovaný ministerstvem práce a sociálních věcí. Registr 

letos funguje třináctým rokem a lze předpokládat, že během této doby došlo k odstranění 

různých chyb, nedostatků a doplnění všech údajů a odkazů k příslušným domovům pro 

seniory.  

Bohužel jsem při psaní a dohledávání informací zjistila, že práce s registrem není 

úplně jednoduchá. Je k ní zapotřebí značná trpělivost a zabere velké množství času. Na 

portálu ministerstva práce a sociálních věcí sice upozorňují (viz předchozí kapitola), že 

dochází k výměně informačních systémů a nejsou dostupné některé zveřejněné registrační 

údaje, ale schází informace o špatné funkčnosti internetových stránek. 
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5.2. Struktura tabulky 

Před samotným vyhledáváním informací jsem si v tabulkovém editoru – MS Excel 

vytvořila tabulku (viz příloha) pro zapisování jednotlivých údajů. Tabulka se skládá z pěti 

sloupců. První sloupec nese označení „název zařízení podle kraje“, kde jsou podle 

jednotlivých krajů vyjmenovány postupně všechny domovy pro seniory v České republice.  

Druhý sloupec s názvem „cílová skupina klientů uvedená na internetové stránce 

ministerstva práce a sociálních věcí“- v tomto sloupci se nejčastěji objevuje například: 

senioři; od jakého věku mohou být jedinci přijatí; osoby se zdravotním postižením; osoby 

s chronickým onemocněním a podobně.  

Třetí sloupec „cílová skupina uvedená na internetových stránkách zařízení“- zde 

jsem uváděla informace, které jsem nalezla na stránkách jednotlivých domovů pro seniory.  

Později jsem zjistila, že jeden ze sloupců, a to čtvrtý, úplně nevystihuje mou původní 

představu. Je to sloupec označený názvem „shoduje se“. Do této kolonky jsem zapisovala, 

zda se údaj uvedený v portále ministerstva práce a sociálních věcí u každého zvoleného 

domova v políčku s označením cílová skupina klientů shoduje s cílovou skupinou klientů 

popsaných na internetových stránkách konkrétních domovů.  

Po krátkém čase jsem zjistila, že údaje nelze porovnávat, protože v registru je často 

uvedeno jen senioři, občas osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 

onemocněním, prioritní skupina, věk a podobně (viz příloha). Ve výjimečných případech je 

vyjmenován typ postižení. Vymezení cílové skupiny je ve většině případů obecné 

a srovnávat, jestli v domově pro seniory přijímají seniory je nerelevantní, možná i proto, že 

některé údaje ještě nejsou doplněny. Proto byl následně čtvrtý sloupec odstraněn.  

Poslední pátý sloupec „přijímá lidi s postižením“ je důležitý sloupec, ve kterém je 

zapsáno ano, v případě, že přijímají lidi se získaným či vrozeným smyslovým 

a kombinovaným postižením, nebo ne, v případě, že přímo uvádějí, že je nepřijímají. Pokud 

je ve sloupci zapsáno není uvedeno/neuvedeno znamená to, že se přímo nezmiňují 

o vymezených skupinách.  
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5.3. Systematizace a problematika vyhledávání v registru 

Mým původním plánem bylo, že v portálu MPSV si do kolonky „jaký druh služby 

hledáte“ zadám domovy pro seniory (zobrazilo se mi 529 služeb), a následně vezmu 

postupně posloupnost všech domovů a vypíšu zjištěné údaje do tabulky, ale hned po získání 

informací z prvních deseti domovů jsem zjistila, že má představa byla mylná. Tady se ukázal 

hned první problém, který mě bohužel provázel po celou dobu při práci v portále MPSV. 

Když jsem dole na stránce dala další stránku, načetla se mi sice stránka druhá, ale bohužel 

se na ní objevovaly i některé domovy shodné s těmi na první stránce, a takhle to bylo i u 

stránek následujících. Najednou jsem se v tom přestala orientovat a dohledávání bylo 

zmatečné a velmi pomalé. Zjistila jsem, že tímto způsobem nemohu dál pokračovat, bylo by 

to složité a nesystematické.  

Hledala jsem tedy další způsob, jakým bych mohla v šetření pokračovat. Nakonec se 

mi nejvíce osvědčilo hledání tak, aby se mi zobrazovalo co nejméně domovů a já nemusela 

posouvat jednotlivé stránky. Vždy jsem nejprve otevřela registr poskytovatelů služeb – po 

stisknutí klávesy Enter se mi ukázala stránka s názvem „jakou službu hledáte?“. Pokračovala 

jsem vyplněním filtru, který se skládal z položek „jaký druh služby hledáte?“, zde jsem 

uvedla domovy pro seniory, následoval „kraj“, tady jsem postupně zvolila všechny kraje. 

Třetí a poslední řádek byl „okres“, v každém z krajů jsem pak postupně vybírala jednotlivé 

okresy (procházet domovy podle okresů bylo jednodušší a rychlejší, protože v okresech není 

tak velké množství domovů pro seniory, a já se tak nemusela proklikávat na další stránku, 

a vyřešila jsem tím jeden z hlavních problémů).  

Po zvládnutí tohoto prvního kroku jsem se dostala k seznamu domovů pro seniory ve 

vybraném okrese. Dále jsem postupovala u každého domova stejným způsobem. Klikla jsem 

na položku „více informací“ a zobrazily se mi podrobnosti k vybranému domovu pro 

seniory. Následně jsem si do prvního sloupce tabulky napsala název zařízení a podívala jsem 

se na „cílovou skupinu klientů“ a na „doplňující informace k cílové skupině“ a opět jsem si 

poznamenala informace do příslušných sloupců tabulky. Zarolovala jsem dospod stránky 

a klikla jsem na „doplňkové údaje služby“, objeví se stránka, s „popisem personálního 

zajištění poskytovaných sociálních služeb“, „dotace ze státního rozpočtu“, „inspekce 

evidované u sociální služby“, „kontrola plnění registračních podmínek“ a „popis realizace 

poskytování sociálních služeb“. A právě poslední uvedená položka mě zajímala, její přílohu 

ve formátu PDF (PDF – doplňující údaje ke službě vytvářel vždy domov pro seniory) jsem 
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otevřela a podívala se, jakou cílovou skupinu tam domov uvádí, a také na to, komu službu 

poskytnout nemohou.  

Nakonec jsem se vždy vrátila o krok zpět a otevřela si internetovou stránku domova, 

který jsem v tu chvíli procházela. Prošla jsem si jeho stránky, a když mi bylo něco nejasného, 

pokoušela jsem se informace dohledat a doplnit do tabulky (stejně jsem postupovala 

i v případě, že mě něco zaujalo).  

5.3.1. Problémy a nedostatky při vyhledávání  

Internetové stránky portálu MPSV93 často vypadávaly. Několikrát se mi stalo, když 

jsem zadala do prohlížeče registr poskytovatelů služeb ministerstva práce a sociálních věcí, 

že se mi stránka sice načetla, ale nebylo možné nikam nic zadat. Výpadky, které se 

objevovaly ještě častěji nastaly po kliknutí na „doplňkové údaje služby“, kdy se ukázala 

prázdná stránka s názvy, a když jsem chtěla u „popisu realizace poskytování sociálních 

služeb“ otevřít přílohu ve formátu PDF, nešlo to a několikrát tam soubor PDF úplně chyběl. 

Když jsem se na portál MPSV vrátila druhý den, tak už se PDF soubory zobrazovaly.  

V horní části stránky registru poskytovatelů sociálních služeb se také v červeném 

rámečku poměrně v krátkém časovém úseku objevoval nápis nebo upozornění „neznámá 

chyba aplikace“. Za celou dobu, co jsem s registrem MPSV pracovala, jsem nezjistila, co 

tuto chybu způsobuje, vždy i přes to šlo bez obtíží (možná se stránka v danou chvíli načítala 

o něco déle) pokračovat v rozdělané práci.  

Nejprve jsem si říkala, zda problém není v mém připojení k internetu nebo v tom, že 

vyhledávám špatně, tak jsem požádala několik mých kamarádů, aby také zkusili vyhledat 

informace týkající se domova pro seniory, který jsem jim určila. Všichni tři mi poté napsali, 

že jim to taky zobrazovalo po posunutí na další stránku domovy ze stránky předchozí, a také 

jim někdy registr MPSV vypadával (popřípadě se internetová stránka vůbec nenačetla) 

a nešlo jim vyhledávat, nebo se jim nezobrazovaly PDF soubory.  

Registr poskytovatelů služeb je podle mě velmi dobrá a užitečná aplikace 

ministerstva práce a sociálních věcí. Je skrze ni možnost zjistit, který domov pro seniory 

v České republice je registrovaný poskytovatel sociální služby a podléhá tak státním 

 
93 Registr poskytovatelů služeb. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí  [online]. [cit. 15.03.2020]. 

Dostupné z: Registr poskytovatelů služeb (mpsv.cz).  

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
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kontrolám. Můžeme tím předejít výběru nevhodného (neregistrovaného) domova pro naše 

blízké.  

Jednou z dalších výhod, na kterou jsem narazila, je možnost vyhledávání konkrétního 

domova podle názvu – v portále vlevém sloupci je kolonka, kam lze jednoduše vepsat 

klíčové slovo z názvu domova pro seniory a následně vyhledat. Například v případě, kdy 

bych si vybrala domov pro seniory pro svého prarodiče a chtěla bych si ověřit, zda domov 

patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb – je pro mě jako uživatele 

nejjednodušší napsat název domova do kolonky pro vyhledávání a potvrdit. Lze také 

vyhledat podle kraje, případně okresu nebo ID služby.  

Dále si tam můžeme zjistit, kteří poskytovatelé služeb jsou v blízkosti našeho 

bydliště (v daném kraji, popřípadě okrese). Rozšířené údaje o vybrané sociální službě nám 

nabídnou základní informace, případný kontakt na zařízení či proklik na internetovou 

stránku. Zvolený domov pro seniory lze tak snadno kontaktovat.  

5.4. Výsledek šetření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
2%

69
13%

28
5%

422
80%

Domovy pro seniory v ČR 

Ano - přijímají osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením

Ne - nepřijímají osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením

? - uvádějí podmínky k přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným
postižením

Neuvádějí informace o přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným
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Výsledek šetření nám představuje výše zobrazený koláčový graf, který je rozdělen 

do čtyř dílů, které jsou označeny podle toho, zda přijímají/nepřijímají seniory s vrozeným či 

získaným smyslovým a kombinovaným postižením. Ne vždy to bylo možné jednoznačně 

určit. V této části práce podrobně výsledný graf rozeberu a popíšu informace, které jsem při 

hledání zjistila. Také neopomenu zmínit různá úskalí a informační chaos. Podrobná tabulka 

s jednotlivými domovy a informacemi získanými z portálu MPSV a internetových stránek 

domovů pro seniory je umístěná v příloze práce.  

Ukázalo se, že pouze deset domovů pro seniory v České republice z počtu 529 uvádí 

na svých internetových stránkách, že přijímají seniory s vrozeným či získaným smyslovým 

a kombinovaným postižením. Například, v případě Centra Na Verandě, Beroun ve 

Středočeském kraji můžeme tuto informaci najít již v cílové skupině klientů uvedených 

v portále MPSV. Následně tvrzení potvrdily internetové stránky domova v cílové skupině, 

kde je uvedeno: od 55 let pro osoby s kombinovaným a zdravotním postižením.  

V případě skupiny v grafu označené jako „ano“ není dáno, jakým způsobem mají 

nastavené podmínky pro přijetí těchto osob. Například v již zmiňovaném Centru Na Verandě 

v Berouně z popisu uvedeného na internetových stránkách domova není jednoznačné, jaký 

typ postižení spadá do „vymezeného typu“ postižení. Relevantnost dat následně ověřím 

fiktivními žádostmi zaslanými do náhodně vybraných domovů v další části práce, abych 

zjistila skutečný okruh přijímaných osob u domovů s nepřesným vymezením.  

13 % v grafu představuje 69 domovů pro seniory, které uvádějí, že zkoumanou 

skupinu nepřijímají. Například domov důchodců Štíty v Olomouckém kraji má na stránkách 

napsáno, že nepřijímají osoby se smyslovým postižením – nevidomí, hluchoslepí, 

hluchoněmí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči. Stejně tak cílovou skupinu vymezuje 

i Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice v Moravskoslezském kraji nebo Charitní 

domov Otrokovice ve Zlínském kraji.  

Třetí skupina, kterou jsem pojmenovala „otazník“, zahrnuje 28 domovů pro seniory, 

u nichž jsem nevěděla, do jaké skupiny je zařadit. Domovy se vyznačují nejasným 

vymezením přijímané cílové skupiny. Proto jsou zde zařazeny tyto domovy, kde si myslím, 

že klienty odmítají především pro nedostatek personálu a jeho zkušeností s prací s těmito 

lidmi či protože chtějí individuální posouzení zájemců o pobytovou službu. Na druhou stranu 

individuální posouzení je dobré v tom, že každého člověka s postižením posuzují podle jeho 

zdravotního stavu.  
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Zde je ukázán výběr informací o pozitivně vymezené cílové skupině, kterou můžeme 

nalézt na internetových stránkách domovů pro seniory: domov pro seniory Efata ve Zlíně 

uvádí, že nevidomého přijmou na 14denní zkušební pobyt, aby zjistili možná rizika. Zde je 

alespoň vidět snaha o individuální přístup k jednotlivým klientům, a také to, že mají snahu 

přijímat i osoby, které nejsou jejich „běžnou“ cílovou skupinou.  

Domov Rožďalovice, u kterého v registru poskytovatelů sociálních služeb najdeme, 

že přijímají osoby se zdravotním postižením, ale na internetových stránkách domova je 

uvedeno, že nepřijímají osoby, které jsou pro své onemocnění odkázány na speciální 

prostředky komunikace, který personál domova neovládá. Není z toho jasné, co tedy 

personál ovládá a co by třeba byli schopni akceptovat. Myslím si, že by to mělo záviset na 

individuálním posouzení, protože senior se získanou vadou zraku si speciální prostředky 

komunikace neosvojí. 

Domov pro seniory v Praze ve Vysočanech taktéž nepřijímá osoby odkázané na 

speciální prostředky komunikace, které personál neovládá. Stejné informace lze nalézt i na 

stránkách domova pro seniory v Doksech, domova důchodců Jablonecké Paseky, domova 

pro seniory POHODA v Chvalkovicích, domova pro seniory Ludmírov, domova u Františka 

v Brně.  Není z toho zřejmé, podle jakých kritérií je o tom rozhodováno – zda se například 

kouká na to, jak klient porozumí mluvené řeči.  

GERIMED s.r.o. v Sedlec-Prčice nepřijímají seniory s vrozenou hluchotou 

a slepotou, není jasné, jestli přijímají seniory se získaným postižením. Tuto informaci uvádí 

i domov pro seniory Bažantice. 

Domov pro seniory Velké Bílovice uvádí, že nepřijímají osoby s absolutní ztrátou 

sluchu nebo sluchu a zraku. S-centrum v Hodoníně uvádí, že nepřijímají osoby s úplnou 

hluchotou či slepotou, které vyžadují specifickou komunikaci.  

Domov pro seniory v Táboře uvádí, že nepřijímají osoby, které požadují stálou 

osobní asistenci. Nevím, kdo je pod tímto okruhem osob myšlen. Tuto informaci nalezneme 

i u domova pod Vinnou horou v Hlučíně, domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, domova 

pro seniory v Lázních Kynžvart.  

Domov sv. Anežky Kojatice uvádí, že od 1.8.2014 nepřijímají osoby trpící úplnou 

hluchotou a slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace.  
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Domov pro seniory v Perninku uvádí, že nepřijímají osoby se smyslovými vadami 

ve stádiu, kdy potřebují osobní asistenci.  

Domov důchodců Mlázovice uvádí, že nepřijímají osoby, které mají natolik 

specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě podporovat, a to 

s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně-technickému vybavení. O jaký 

okruh osob se jedná, se na stránkách domova nedočteme. Stejnou informaci podává i domov 

pro seniory Lesnov v Jihlavě, Diakonie ČCE – středisko v Myslbořicích, domov 

NORBERTINUM v Brně, domov pro seniory ve Znojmě.  

Domov Korýtko v Ostravě uvádí, že zájemci se specifickými potřebami jako jsou 

například osoby slabozraké, nedoslýchavé a podobně jsou povinni předložit lékařskou 

zprávu.  

Domov pro seniory Heřmanův Městec uvádí, že služba je poskytována s respektem 

k zdravotnímu postižení jedince. Nejsem z toho schopna určit, jestli záleží na individuálním 

posouzení, lékařské zprávě či na obavách z nedostatku znalostí o péči různých typů 

postižení.  

Dále je těžké přiřadit do nějaké skupiny například Centrum sociální pomoci 

Vodňany, kde uvádějí, že nepřijímají osoby, které trpí onemocněním či poruchou vyžadující 

specifickou odbornou péči a přístup – jako je úplná slepota. Tady v tom případě nevím, zda 

by vzali člověka, který byl zvyklý žít ve svém původním domově bez osobní asistence 

a který je ve fázi začínající nevidomosti. Nerozlišují vrozené a získané vady zraku. 

Nepředpokládám, že jedinec, který přijde o zrak v 80 letech, se naučí Braillovo písmo, proto 

jsem domovy s touto informací přiřadila do skupiny „ne“ – nepřijímají. Domovů s touto 

informací bylo více, ještě třeba domov důchodců Čáslav. 

Čtvrtou a zároveň nejpočetnější zkoumanou skupinu tvoří „neuvedeno“. Z celkového 

počtu je to 422 domovů pro seniory, které nedefinují cílovou skupinu přijímaných osob. 

Některé domovy sice v registru mají napsáno, že přijímají osoby se zdravotním postižením, 

ale na stránkách domova podrobnější informace uvedené nejsou. 
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5.5. Závěr předvýzkumu  

Šetření ukázalo, že práce s registrem poskytovatelů služeb na stránkách ministerstva 

práce jsou zdlouhavé a časově velmi náročné. Ne vždy registr funguje správně, mívá 

výpadky nebo při pře-kliknutí na další stranu ukazuje tatáž zařízení a podobně. Na druhou 

stranu registr spravovaný ministerstvem práce a sociálních věcí je potřeba a je dobře, že 

vznikl, díky němu víme, kde nalézt všechny registrované poskytovatele služeb, které 

podléhají pravidelným kontrolám. Neregistrovaná zařízení nemusejí splňovat všechny 

podmínky pro důstojný život jedince. 

Některé domovy uvádějí, že nejsou schopni přijmout osoby, které vyžadují 

specifickou komunikaci (znaková řeč, Braillovo písmo, …), kterou personál neovládá. Na 

druhou stranu bychom neměli opomíjet, že každý senior potřebuje nějakou formu specifické 

komunikace, protože i když mu nebylo diagnostikováno žádné postižení, může být jen 

nedoslýchavý, nemocný, může mít bolesti různého stupně, a i tyto problémy si vyžadují 

individuální přístup k jednotlivým klientům.  

Je škoda, že většina domovů neuvádí na svých internetových stránkách podrobnou 

specifikaci cílové skupiny. Jedním z důvodů by mohlo být to, že vyžadují individuální 

posouzení osob žádajících o pobytovou službu. Individuální šetření je dobré v tom, že se 

posuzuje fyzický a zdravotní stav každého jedince. Přitom kdyby jednoznačně uváděli, jaký 

okruh osob se zdravotním postižením přijímají, mohlo by to být snazší pro pečující osoby, 

které hledají vhodný domov pro seniory pro své blízké.   

Jen 10 domovů pro seniory uvádí, že přijímají vymezenou skupinu osob. Je třeba učit 

se, jak s těmito lidmi pracovat a chápat je, je důležité, aby mohli být v domovech, které jsou 

alespoň trochu dostupné rodinám klientů – to by mohlo být možné jen v případě, že by mohli 

být ubytováváni i v běžných domovech pro seniory.  
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6. Výzkum 

Cíl výzkumu  

Cílem práce je zjistit, zda jsou do registrovaných domovů pro seniory v České 

republice přijímání senioři s vrozeným či získaným smyslovým 

a kombinovaným postižením. 

6.1. Výzkumné otázky  

K tomu, aby mohl být výše uvedený cíl naplněn, byly zformulovány následující 

výzkumné otázky:  

1) Přijímají domovy pro seniory v České republice seniory se smyslovým postižením? 

Za jakých podmínek?  

2) Jsou domovy pro seniory v České republice ochotny se k tomuto problému vyjádřit? 

6.2. Forma výzkumu 

Pro samotný výzkum se jako nejvíce vhodná jeví kvalitativní metoda sběru dat 

uskutečněná pomocí e-mailové komunikace. Skrze kvalitativní metodu můžeme zjistit 

detailní a komplexní informace o sledovaném jevu.94 Procházka hovoří o dvou formách 

internetového výzkumu. Pro tento výzkum byl zvolen asynchronní dotazník, který probíhá 

prostřednictvím e-mailu.95  

6.3. Etický kodex 

Rozeslaná fiktivní žádost vybraným domovům pro seniory v České republice má 

pouze informativní charakter. Jejím cílem není nikoho poškodit, z tohoto důvodu nebudou 

v interpretaci získaných dat uváděny názvy, adresy a jména zaměstnanců oslovených 

domovů. Data budou anonymizována. Původní e-maily jsou uloženy v osobním archivu 

autorky.  

 

 

 

 
94 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání 

druhé. Praha: portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.    
95 PROCHÁZKA, David. Metodologie internetového výzkumu. Praha, 2006. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. 
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6.4. Výzkumný vzorek  

Výzkumný vzorek navazuje na výsledky předvýzkumu. V rámci předvýzkumu jsem 

prošla všech 52996 dostupných domovů pro seniory v České republice dostupných v registru 

poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních 

věcí. Cílem bylo porovnat údaje v registru s údaji dostupnými na internetových stránkách 

jednotlivých domovů pro seniory, a odpovědět na otázku, zda domovy pro seniory přijímají 

osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením. 

Z předvýzkumu byly zformulovány čtyři skupiny domovů pro seniory: 

1) Domovy pro seniory, uvádějící, že přijímají osoby s vrozeným či získaným 

zrakovým a kombinovaným postižením. 

2) Domovy pro seniory, uvádějící, že nepřijímají osoby s vrozeným či získaným 

zrakovým a kombinovaným postižením.  

3) Domovy pro seniory, které neuvádějí žádné informace o přijetí či nepřijetí osob 

s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením.  

4) Domovy pro seniory, uvádějící podmínky k přijetí osob s vrozeným či získaným 

zrakovým a kombinovaným postižením.  

6.5. Metoda výzkumu  

V rámci předvýzkumu jsem zjistila, které domovy přijímají, nepřijímají, neuvádějí 

tuto informaci nebo kladou podmínky k přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým 

a kombinovaným postižením. Pro výzkum bylo na základě předvýzkumu náhodně vybráno 

16 registrovaných domovů pro seniory v České republice. Osm domovů uvádějících, jak 

v registru poskytovatelů služeb dostupného na internetových stránkách ministerstva práce 

a sociálních věcí, tak na internetových stránkách vybraných domovů pro seniory v České 

republice, že přijímají osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným 

postižením. Druhou skupinu tvořilo osm domovů, které neuvádějí, zda přijímají osoby 

s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením.  

 

 
96 Předvýzkum byl zpracován v září 2020, od té doby se mohl počet zobrazovaných domovů pro 

seniory v registru poskytovatelů služeb dostupného na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních 

věcí změnit. Na základě nově udělených registrací mohly některé domovy přibýt nebo naopak při odebrání 

licence by došlo k jejich odstranění z registru. 
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Pro získání informací byl zvolen rozhovor po e-mailové komunikaci. V této 

pandemické době se tato forma komunikace jeví jako nejvíce vhodná, protože domovy pro 

seniory už velmi dlouhou dobu nepřijímají návštěvy. Myslím si, že by ani v této nelehké 

korona virové době nebylo vhodné do jednotlivých domovů docházet osobně a zjišťovat 

informace týkající se podmínek přijetí.  

Vybraným domovům byla rozeslána fiktivní žádost o přijetí. Žádosti byly vytvořeny 

dvě, pro každou z dotazovaných skupin jedna. Přílohou k ní byla anonymizovaná lékařská 

zpráva. Lékařská zpráva dodává e-mailu věrohodnost. Ještě, je důležité upozornit na to, že 

žádost má pouze informační charakter, nejedná se o žádost, která je k vyplnění dostupná na 

internetových stránkách jednotlivých domovů.  

Odpovědi na fiktivní žádost budou navazovat na informace uvedené na internetových 

stránkách jednotlivých domovů a registru poskytovatelů sociálních služeb. K tomu, aby 

mohla být zachována úplná anonymita, nebude v práci na stránky jednotlivých domovů pro 

seniory odkazováno.  

1) Žádost A 

Žádost pro skupinu domovů, které v registru poskytovatelů sociálních služeb 

i na internetových stránkách náhodně vybraných osmi domovů pro seniory v České 

republice uvádí, že přijímají osoby s vrozeným či získaným zrakovým 

a kombinovaným postižením. 

„Dobrý den,   

omlouvám se, že Vás obtěžuji v této složité korona virové době, ale ráda bych se na 

Vás obrátila s následujícím dotazem.  

Mám babičku, které v letošním roce bude 88 let, po mnoha lékařských vyšetřeních jí 

byla loni na podzim diagnostikována hluchoslepota – viz lékařská zpráva. Zatím žije ve 

vlastním bytě, ale nevíme, jak dlouho bude schopna žít sama (jídlo je jí dováženo sociální 

službou, a na úklid jí chodí paní dvakrát týdně), aby to pro ni nebylo nebezpečné.  

Na internetu jsem Váš domov našla jako nejbližší našemu bydlišti. Chtěla bych se 

Vás proto zeptat, zda ve chvíli, kdyby se její stav začal zhoršovat by mělo smysl k Vám podat 

žádost? Na Vašich internetových stránkách, i v registru poskytovatelů sociálních služeb jsem 

se dočetla, že přijímáte seniory se zdravotním postižením. Zajímalo by mě, zda byste přijali 
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člověka s tímto postižením – popřípadě, za jakých podmínek. Nebo zda se přijetí týká jen 

určitých typů postižení? 

Babička je stále poměrně hodně soběstačná, dokáže si ohřát jídlo, dojde si na nákup 

a sama se stará o vlastní hygienu. 

S přáním hezkého dne 

Alexandra Kantorová“ 

2) Žádost B 

Žádost pro skupinu domovů, kteří v registru poskytovatelů sociálních služeb 

a ani na internetových stránkách náhodně vybraných osmi domovů pro seniory 

v České republice neuvádějí informace o přijetí osob s vrozeným či získaným 

zrakovým a kombinovaným postižením. 

„Dobrý den,   

omlouvám se, že Vás obtěžuji v této složité korona virové době, ale ráda bych se na 

Vás obrátila s následujícím dotazem.  

Mám babičku, které v letošním roce bude 88 let, po mnoha lékařských vyšetřeních jí 

byla loni na podzim diagnostikována hluchoslepota – viz lékařská zpráva. Zatím žije ve 

vlastním bytě, ale nevíme, jak dlouho bude schopna žít sama (jídlo je jí dováženo sociální 

službou, a na úklid jí chodí paní dvakrát týdně), aby to pro ni nebylo nebezpečné.  

Na internetu jsem Váš domov našla jako nejbližší našemu bydlišti. Chtěla bych se 

Vás proto zeptat, zda ve chvíli, kdyby se její stav začal zhoršovat by mělo smysl k Vám podat 

žádost? Na internetových stránkách ani v registru poskytovatelů sociálních služeb jsem 

nezjistila, zda byste přijali člověka s tímto postižením – popřípadě, za jakých podmínek.  

Babička je stále poměrně hodně soběstačná, dokáže si ohřát jídlo, dojde si na nákup 

a sama se stará o vlastní hygienu.  

S přáním hezkého dne 

Alexandra Kantorová“ 

Obě žádosti byly rozeslané ve stejný den a čas zároveň. Do tajné kopie v e-mailu 

byly vloženy adresy všech šestnácti náhodně vybraných registrovaných domovů pro seniory.  
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3) Lékařská zpráva 

Příloha k žádosti. Anonymizovaná lékařská zpráva.  
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6.6. Interpretace vlastního výzkumu  

Po odeslání dvou typů žádostí do náhodně vybraných 16 registrovaných domovů pro 

seniory v České republice jsem čekala na odpovědi. Mile mě překvapila rychlá návratnost. 

Během prvních 24 hodin od odeslání žádostí se navrátilo deset odpovědí. Během 

následujících dvou dní došly ještě dvě. Zbylé čtyři odpovědi jsem doposud nezískala. E-

maily byly rozeslány 2. března 2021. 

Do první skupiny, kterou budu interpretovat řadím domovy pro seniory, které 

neuvádějí na svých internetových stránkách informaci o tom, zda přijímají osoby s vrozeným 

či získaným smyslovým a kombinovaným postižením. U této skupiny domovů byla 

návratnost odpovědí sto procent – všech osm domovů se k žádosti určitým způsobem 

vyjádřilo.  

a) Domov pro seniory číslo 1 

Domov nabízí místa seniorům, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti ocitli 

v nelehké sociální či zdravotní situaci. Též je služba určena jedincům, většinou rodičům, jež 

se starali o osobu blízkou se zdravotním postižením a vzhledem ke svému vysokému věku 

a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se už nadále nemohou o své dospělé dítě postarat a sami 

vyžadují pomoc a podporu.  

Neposkytují služby v těch případech, které stanoví paragraf 91 odstavec 3 zákona 

číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách:97 sociální služba nebude poskytnutá osobě, která 

o službu žádá, i přesto, že spadá do vymezeného okruhu osob uvedených v registru 

sociálních služeb na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Osobě, 

která žádá o službu a domov pro ni nemá volnou kapacitu. Také je důvodem k odmítnutí 

služby zdravotní stav osoby, který znemožňuje její přijetí do domova (najdeme je 

v paragrafu 36 vyhlášky 505/2006 Sb.,98 ve znění pozdějších předpisů). V neposlední řadě 

osobě, které byla z důvodu porušování povinností uvedených ve smlouvě v posledních šesti 

měsících vypovězena smlouva ze stejné sociální služby.  

 

 
97 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.6.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883.  
98 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: 

Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit.6.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
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Dalšími důvody pro nepřijetí osoby do sociální služby jsou zdravotní důvody, a ty 

jsou uvedeny v paragrafu 36 vyhlášky 505/2006 Sb.,99 ve znění pozdějších předpisů: osoba, 

jejíž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení. Dále také osoba, jež 

pro infekční onemocnění není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb a také osoba, jejíž 

chování dané duševní poruchou by mohlo nějakým způsobem narušit soužití v kolektivu 

více osob. 

 

V registru poskytovatelů sociálních služeb je jako cílová skupina domova uvedeno 

„senioři“. V záložce doplňkové údaje služby najdeme v příloze stručnou charakteristiku 

a popis domova.   

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den paní Kantorová, 

Vážím si zájmu o náš domov seniorů a reaguji na Váš meil ohledně získání více 

informací o poskytnutí služeb xxxxxx xx xxxxxx. Podle toho, jak popisujete situaci Vaší 

babičky, bych Vám doporučila navýšit četnost terénních sociálních služeb/pečovatelské 

služby, osobní asistence/dle potřeby, protože pobytová sociální služba by pro paní nebyla 

v tuto chvíli vhodná. Naše zařízení má kapacitu xxxx x xxxxx, která jsou momentálně 

obsazená a další zájemci jsou v pořadí. Samozřejmě kdyby se situace Vaší babičky zhoršila, 

že by pro ni pobytová služba byla vhodným řešení, není problém si podat žádost, kterou 

najdete na našich webových stránkách: xxxxxxxxxxxxxx. Po obdržení žádost následuje 

sociální šetření, kde se posoudí potřebnost služby a zařazení do pořadníku dle bodových 

kritériích.  

Pokud máte nějaký další dotaz kontaktujte mě.  

S pozdravem a přáním hezkého dne xxx xxxxxx“ 

 

Na stránkách domova ani v registru poskytovatelů sociálních služeb nejsou dostupné 

informace o přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením. 

Odpověď domova na žádost je velice obsáhlá. Líbí se mi, že v odpovědi mi dávají rady, 

 
99 Tamtéž.  
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jakým směrem bych se v péči o babičku měla ubírat. Důležitou informací je, že do domova 

lze podat žádost i s tímto typem postižení.   

 

b) Domov pro seniory číslo 2 

Na internetových stránkách domova uvádějí, že přijímají osoby se sníženou 

soběstačností způsobenou věkem či zhoršeným zdravotním stavem, v případech, kdy jedinec 

potřebuje pravidelnou pomoc druhé osoby a rodina už není schopna poskytnout adekvátní 

péči. Terénní i ambulantní služby už nedokážou naplňovat potřeby seniorů.  

 

V registru poskytovatelů sociálních služeb uvádějí v cílové skupině „senioři“, a také 

informace, že kvůli technickým možnostem, které mají, nejsou schopni přijímat imobilní 

osoby. Tato informace je shodná s údaji uvedenými na internetových stránkách domova. 

V doplňkových údajích služby je přiložen dokument, kde je velmi obsáhle (na několik stran) 

a podrobně domov popsán a charakterizován.  

 

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den paní Kantorová, 

vůbec neobtěžujete, jsem velice překvapená, jak babička vše zvládá. Musím přiznat, 

že jsme v našem Domově nikoho s tímto postižením neměli, a to zde pracuji již xx let. 

Nedokážu si dobře představit, jak by se v novém prostředí orientovala. V našem Domově se 

bydlí ve dvoupokojovém bytě, kde má každý svůj malý, námi vybavený pokojík. Kuchyňka, 

WC a koupelna jsou společné pro dvě osoby. Máme i bezbariérové koupelny na patrech, kde 

se lidičky sprchují za pomoci pečovatelek. Na stravu se chodí nebo jezdí výtahem do jídelen. 

Bohužel Vás v současné době nemohu pozvat na prohlídku Domova, zda by to zde 

zvládla. 

 

Mohla byste mi poslat váš telefon? Já bych Vám během zítřka zavolala. 

Přeji krásný zbytek dne.  

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Sociální pracovnice 

Xxxxx xxxxx“ 
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Odpověď domova je velmi podrobná a věcná. Dozvíme se jejich pohled na přijetí 

osoby s hluchoslepotou a také nám podrobným popisem přiblížili chod a vzhled domova pro 

seniory. Je vidět, že i přes nezkušenost mají zájem a ochotu uvažovat o přijetí seniora 

s typem postižení, kterého v domově doposud neměli. Také za normálních okolností rovnou 

nabízejí nezávaznou prohlídku domova, která může být pro pečující osoby důležitá, aby 

viděly, jestli bude domov vhodný pro jejich blízké. Informaci o přijetí osoby s vrozenou či 

získanou zrakovou a kombinovanou vadou na internetových stránkách domova sice 

nenajdeme, ale i přes to se domov vyjádřil k vymezené skupině velmi vstřícně a ochotně. 

 

c) Domov pro seniory číslo 3 

Domov pro seniory poskytuje služby seniorům se sníženou soběstačností 

a pohyblivostí, kteří jsou trvale odkázáni na péči a pomoc jiné osoby v důsledku nemoci či 

chronického postižení. Tito senioři nemají dostatek psychických a fyzických sil k tomu, aby 

mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Dále se to týká seniorů, kteří se 

z důvodu vysokého věku či zhoršujícího se zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní 

situaci a mohou být ohroženi sociálním vyloučením.  

Registr poskytovatelů sociálních služeb uvádí pouze seniory jako cílovou přijímanou 

skupinu. V doplňkových údajích služby je velmi podrobně zpracovaný dokument s popisem 

a charakteristikou domova, kde se může zájemce jednoduše dozvědět všechny základní 

potřebné informace.  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

aktuálně nemáme v negativním vymezení klienta z vadou zraku a sluchu. Podání 

žádost by tedy bylo možné. Náš domov však přímo není zaměřený na tyto osoby vzhledem 

k úpravě prostředí. Jedná se hlavně o orientaci v prostoru u člověka s poruchou zraku 

i sluchu. Domov, který se přímo na tyto klienty zaměřuje je: Domov pro seniory Vychodilova, 

Palata – Domov pro zrakově postižené.  

 

S přáním hezkého dne,  

Xxxxx xxxxxx 
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Sociální pracovnice xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx“ 

 

Vyjádření domova je napsáno jasně a velice stručně. I přesto, že neuvádějí na svých 

internetových stránkách, ani v registru poskytovatelů sociálních služeb informaci o přijetí 

osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením, dávají možnost podat 

si žádost o poskytnutí sociální služby. Upozorňují na to, že jejich domov není přizpůsobený 

– upravený pro orientaci osob s vymezeným typem postižení.  

 

d) Domov pro seniory číslo 4 

Na internetových stránkách domova pro seniory, se dozvíme, že cílovou skupinou 

jsou osoby starší 60 let, které jsou částečně nebo plně odkázáni na péči jiných osob. Na péči 

druhých osob jsou odkázáni z důvodu věku či zhoršujícího se zdravotního stavu.  

V registru poskytovatelů sociálních služeb se uvedené informace plně shodují 

s informacemi na internetových stránkách domova, že cílovou skupinou jsou osoby nad 60 

let – částečně soběstačné nebo plně odkázané na péči druhých. V doplňkových údajích 

služby najdeme stručný přehled popisující sociální službu. Základní charakteristika je psaná 

v bodech a není nikterak rozvedena.  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den, 

naše zařízení poskytuje služby osobám ve zhoršeném zdravotním stavu, který pro 

představu odpovídá péči III. nebo IV. stupně příspěvku na péči100, tzn. žadatel potřebuje 

vysokou péči.  

 
100 Příspěvek na péči je poskytován osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek na péči je hrazen ze státního rozpočtu. Příspěvek na 

péči slouží k zajištění pomoci, která může být poskytována právě skrze sociální služby. Příspěvek je 

poskytován na základě zákona o sociálních službách. K určení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 

následující základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.  

Příspěvek na péči In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit.10.3.2021]. Dostupné z: 

Příspěvek na péči (mpsv.cz) 

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#:~:text=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20na%20p%C3%A9%C4%8Di%20(d%C3%A1le%20jen%20%E2%80%9Ep%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%E2%80%9C)%20se%20poskytuje,zdravotn%C3%ADho%20stavu,%20z%C3%A1visl%C3%A9%20na%20pomoci%20jin%C3%A9%20fyzick%C3%A9%20osoby.
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V případě zhoršení zdravotního stavu Vaší babičky natolik, že již nebude možné 

zabezpečit domácí péči terénní sociální službou, je možné si podat žádost.  

S pozdravem  

Xxxxx xxxxx  

Sociální pracovnice“  

 

Odpověď domova je velice stručná, a nedozvíme se z ní nic o samotném domově, 

ani o jeho fungování. Důležitým aspektem, který jsme se dozvěděli, je to, že i v případě 

hluchoslepoty (diagnóza uvedena ve fiktivní žádosti) je možné žádat o poskytnutí této 

sociální služby.  

e) Domov pro seniory číslo 5 

Domov na svých internetových stránkách uvádí, že přijímají seniory od 62 let. 

Důležitým hlediskem pro přijetí je, aby měli bydliště v kraji, kde se domov nachází, 

popřípadě, aby alespoň na tento kraj měli určitou vazbu. Týká se to osob, které nejsou 

z důvodu věku a zhoršujícího se zdravotního stavu schopné zvládat běžné úkony péče o svou 

osobu ve svém běžném domácím prostředí ani za pomoci rodiny či osob blízkých. 

Ambulantní a terénní služby jsou nedostačující a jediným řešením vzhledem k těžké nebo 

úplné závislosti na péči jiných osob je právě pobytová služba.  

Služba může být odmítnutá z důvodů, které jsem jmenovala u domova pro seniory 

číslo 1 a jsou uvedeny a popsány v paragrafu 91 odstavce 3 zákona číslo 108/2006 Sb., 

o sociálních službách.101 

Registr poskytovatelů sociálních služeb uvádí jako cílovou skupinu pouze „senioři“. 

S tím, že do domova mohou být přijaty jen osoby, které minimálně tři roky žijí ve městě, 

 
O příspěvku rozhoduje krajská pobočka úřadu práce. Vyhláška číslo 505/2006 Sb. stanovuje výši 

příspěvku. Výše příspěvku za kalendářní měsíc pro osoby starší 18 let je rozdělena podle závislosti do čtyř 

stupňů: I. stupeň (lehká závislost) 880 Kč, II. stupeň (středně těžká závislost) 4 400 Kč, III. stupeň (těžká 

závislost) – 8 800 Kč osobě, které je poskytnuta pomoc skrze pobytovou sociální službu – v jiných případech 

12 800 Kč a IV. stupeň (úplná závislost) 13 200 Kč osobě, které je poskytnuta pomoc skrze pobytovou sociální 

službu – v jiných případech 19 200 Kč. 

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: 

Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit.6.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010. 
101 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.11.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
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kde se domov nachází. To je v rozporu s údaji uvedenými na internetových stránkách 

domova. 

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

k Vašemu dotazu sdělujeme, že Domov pro seniory xxxxxxx neposkytuje službu 

zájemcům, kteří potřebují specializovanou péči v domovech se zvláštním režimem, při 

kombinovaném smyslovém postižení sluchu a zraku. Dále sdělujeme, že k trvalému pobytu 

do Domova pro seniory xxxxx jsou přijímáni žadatelé s trvalým bydlištěm v xxxxxx (v dotazu 

není uvedeno). Informace jsou dostupné na našich www stránkách, v případě doplňujících 

dotazů na telefonním čísle xxxxxxxxxx. 

 

Pěkný den. 

S pozdravem xxxxxxx, sociální pracovník/ce xxxxxxx“ 

 

Reakce domova je velmi stručná, neuvádí podmínky k přijetí, jen odkazuje na jejich 

internetové stránky, kde jsem o moc podrobnější informace nenalezla. Výsledkem je, že 

nepřijímají osoby s vrozeným či získaným smyslovým a kombinovaným postižením.  

 

f) Domov pro seniory číslo 6 

Na internetových stránkách domova je uvedeno, že přijímají seniory a osoby se 

zdravotním postižením od 55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc 

jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách.102 

 

Domov není určen seniorům a osobám od 55 let věku v případě, že jsou soběstační; 

jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách a z tohoto důvodu vyžadují 

specifický přístup; kteří mají nevhodné chování a nejsou ochotni se přizpůsobit kolektivu. 

 
102 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.11.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
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Domov také není vhodný pro ty, kteří nesplňují podmínky dané vyhláškou číslo 505/2006 

(popis viz výše).103  

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb uvádí stejně jako internetové stránky 

domova cílovou skupinu seniory a osoby se zdravotním postižením. Věk pro přijetí se také 

shoduje s údajem 55 let uvedeným na internetových stránkách domova. Doplňkové údaje 

služby nabízejí formou přiloženého dokumentu stručnější přehled popisu domova.  

 

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

uváděný zdravotní není kontraindikace k přijetí, ohledně umístění se k žádosti 

vyjadřuje naše lékařka na základě informací poskytnutých ve zdravotní zprávě. 

K přijetí Domov pro seniory xxxxx je potřeba podat žádost. Žádost naleznete 

k vytištění na internetových stránkách, dále Vám jí můžeme předat osobně či zaslat poštou. 

Xxxxxx 

Žádost může být podána OSOBNĚ nebo POŠTOU na adresu: xxxx xxxxx xxxxx 

 

Součástí kompletně vyplněné a podepsané žádosti je i „vyjádření lékaře“, které 

vyplní ošetřující lékař. Žádost musí být osobně podepsaná žadatelem (pokud není soudně 

ustanovena jiná možnost). Po podání žádosti dojde k její evidenci, k sociálnímu šetření 

(osobní schůzka v místě pobytu žadatele) a pokud je žadatel shledán vhodným pro umístění 

do Domova pro seniory čeká se již na uvolnění místa. Kapacita našeho zařízení je plně 

obsazená. Pokud je žádost o umístění akutní, zvažte podání žádostí do více Domovů pro 

seniory. 

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Hezký den. 

Xxxx xxxx, sociální pracovnice 

Xxxx xxxx“ 

 
103 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: 

Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit.12.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
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Z výpovědi domova se můžeme podrobným způsobem dozvědět, jak postupovat při 

podání žádosti do domova. Z e-mailu se nedozvíme žádné informace o chodu a vzhledu 

domova. Výsledkem je, že i přes to, že na jejich internetových stránkách nenajdeme žádné 

informace o přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením, 

lze do domova žádost podat, přičemž další postup záleží na individuálním posouzení.  

 

g) Domov pro seniory číslo 7  

Na internetových stránkách domova je uvedeno, že při přijetí je vždy jedinec 

individuálně posouzen. Cílem je, aby se všichni v domově cítili jako ve svém původním 

domácím prostředí. Podmínky pro nepřijetí osob do domova pro seniory jsou dány zákonem 

o sociálních službách (popis viz výše),104 a také vyhláškou číslo 505/2006 Sb.105 Důležitým 

aspektem je, aby žadatelé měli trvalý pobyt v xxxx.  

 

Uvedená cílová skupina na internetových stránkách domova se shoduje s popisem 

cílové skupiny v registru poskytovatelů sociálních služeb. V doplňkových údajích služby je 

kratší charakteristika domova, kde je také specifikována cílová skupina.  

 

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

Jsme domov běžného typu a osoba s takovýmto postižením není pro náš typ domova. 

Ve vašem případě se obraťte na Palatu, která je tyto osoby specializovaná. 

 

S pozdravem 

Xxxx xxxx“  

 

 
104 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.11.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883. 
105 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: 

Sbírka zákonů České republiky [online]. [cit.12.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5010


61 
 

Vyjádření domova na fiktivní žádost je velice strohé, nedozvíme se z něj nic 

o fungování domova. Domov na stránkách neuvádí žádné informace o přijetí osob 

s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením. Z vyjádření domova je 

jasné, že do tohoto domova nemá smysl žádost podávat, rovnou navrhli jako možné řešení 

kontaktovat Palatu v Praze.  

 

h) Domov pro seniory číslo 8 

Domov na svých stránkách uvádí, že poskytuje služby seniorům od 65 let, již 

potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které rodina a ani jiná 

forma sociální služby nedokážou zajistit. Osoby se v důsledku věku a zhoršujícího se 

zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.  

 

Služba je dále určena osobám potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv 

a nároků, osobám se sníženou soběstačností a schopností zajistit si základní životní a osobní 

potřeby. 

 

Cílová skupina uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb se shoduje 

s informacemi uvedenými na internetových stránkách domova. V doplňkových údajích 

služby jsou velmi detailně popsány veškeré informace týkající se domova. Například je zde 

více specifikována skupina osob, které neposkytují služby: osobám s mentálním postižením, 

osobám trpícím infekční nemocí, parazitní chorobou, TBC, pohlavní chorobou v akutním 

stádiu a podobně. 

  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den, paní Kantorová,  

zdravotní postižení Vaší babičky nevylučuje přijetí do našeho zařízení. 

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče 

seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli 

v nepříznivé sociální situaci a potřebuji pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních 

potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.  
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Vymezení okruhu osob, kterým je naše služba určena: 

odkázaným na pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby 

potřebujícím pomoc při uplatňování svých práv a nároků 

jejichž zdravotní stav vyžaduje obslužnou a ošetřovatelskou péči 

s takovým zdravotním stavem, který jim brání i přes veškerou snahu a podporu rodiny 

a jiných sociálních služeb bezpečně žít v domácím prostředí 

mají sníženou soběstačnost a schopnost zajistit si základní životní a osobní potřeby.  

 

Kapacita Domova pro seniory je xx uživatelů. Přijímáni jsou žadatelé, kteří jsou 

převážně nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby (odpovídají příspěvku na péči v III. nebo 

IV. stupni), tzn., že již nemohou být doma, protože rodina ani terénní služba není schopna 

zajistit potřebnou péči.  

Pokud budete mít další dotazy, kontaktujte mě.  

 

S přáním hezkého dne 

Xxxxx xxxx, sociální pracovnice“ 

 

Reakce domova je napsána velmi podrobně, jsou v ní uvedeny všechny podmínky 

týkající se přijetí osob. I přesto, že na internetových stránkách neuvádějí informace o přijetí 

seniorů s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením, tak z reakce 

vyplývá, že žádost podat lze.  

 

Druhou sledovanou skupinou, jejíž data budu interpretovat, je skupina osmi náhodně 

vybraných domovů pro seniory, které na svých internetových stránkách uvádí, že přijímají 

osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením. Návratnost 

odpovědí není tak velká jako u skupiny předcházející, přišly pouze čtyři, tedy přesně 

polovina.  

 

a) Domov pro seniory číslo 1 

Domov na svých internetových stránkách uvádí, že poskytuje službu seniorům, kteří 

v důsledku svého věku, nemoci, či chronického onemocnění jsou odkázáni na péči druhé 

osoby nebo nemají dostatek fyzických či psychických sil k tomu, aby mohli zůstat 

v domácím prostředí; seniorům po úrazech a operacích; seniorům s tělesným 
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a kombinovaným postižením a seniorům s částečně nebo úplně omezenou schopností 

pohybu.  

V registru poskytovatelů sociálních služeb je jako cílová skupina uvedeno pouze 

„senioři“. V doplňkových údajích služby je podrobně rozepsána charakteristika a činnost 

domova. Například jsou zde podrobně popsány důvody pro přijetí, popřípadě pro nepřijetí 

osoby do zařízení.  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

Žádost si rozhodně podejte, k ničemu vás to nezavazuje. V současné době máme 

zrovna volné místo. V našem zařízení jsou všichni klienti s nějakým postižením, téměř všichni 

jsou imobilní, takže v tom není žádný problém. 

S pozdravem 

Xxxx xxxx“ 

Odpověď domova potvrdila informace uvedené na internetových stránkách domova 

pro seniory. Důležitým zjištěním je, že domov přijímá osoby s vrozeným či získaným 

zrakovým a kombinovaným postižením. 

b) Domov pro seniory číslo 2 

Domov na svých internetových stránkách uvádí jako cílovou skupinu osob seniory 

a osoby s kombinovaným postižením.  

V registru poskytovatelů sociálních služeb je uvedena cílová skupina „senioři“. 

V doplňkových údajích služby je velmi podrobný popis domova, kde se dozvíme všechny 

potřebné informace. Například je tu podrobně popsán cíl domova.  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den,  

samozřejmě žádost můžete k nám podat.  
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Takovéto postižení není pro personál překážka, jsme zde nápomocní pro seniory 

s různým postižením.  

 

Xxxx xxxx 

S pozdravem“ 

 

Velmi stručná odpověď domova potvrdila informace uvedené na internetových 

stránkách domova. Domov pro seniory přijímá lidi s vrozeným či získaným zrakovým 

a kombinovaným postižením. Z odpovědi vyplývá, že přijímají i osoby s jiným typem 

postižení.   

c) Domov pro seniory číslo 3 

Na internetových stránkách domova uvádějí, že přijímají osoby s kombinovaným 

postižením, tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou 

senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo již zmíněných typů postižení 

a jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc jiné fyzické osoby. Naopak sociální službu 

neposkytují například osobám ve stádiu akutního infekčního onemocnění.  

V registru sociálních služeb se cílová skupina shoduje s cílovou skupinou uvedenou 

na internetových stránkách domova. V doplňkových údajích služby najdeme velmi 

podrobně zpracovaný popis domova. Například se tam přehledně dozvíme negativně 

vymezenou cílovou skupinu.  

Reakce domova na mou fiktivní žádost, kde se dotazuji na přijetí babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou, je následující:  

 

„Dobrý den, 

máte zájem o domov pro zdravotně postižené nebo domov pro seniory, péče 

o uživatele je v obou na stejné úrovni. Důležité pro přijetí není věk, ale zda budoucí uživatel 

vyžaduje dvaceti čtyř hodinovou péči.  

Pokud podáte žádost, ta bude zaprezentována a posouzena. Posuzuje ji zdravotní 

pracovník, který z hlediska zdravotních problémů, které jsou uvedeny v žádosti („vyjádření 

ošetřujícího lékaře“) stanoví, zda je pro nás vhodný či nikoli. Dále potom je provedeno 

sociální šetření. Provádí jej sociální pracovníci v dohodnutém termínu, přímo s žadatelem. 

Na základě těchto úkonů je pak oznámeno žadateli, že je vhodný nebo nevhodný k přijetí. 
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V případě, že splňuje podmínky, čeká až se uvolní místo v domově. Když je místo volné, je 

vyzván k nástupu. Pokud nenastoupí měla by být žádost vyřazena.  

Vaše přílohy jsem neotevřel/a, nešlo to. Také je důležité, zda Vaše babička má 

příspěvek na péči, protože to také ukazuje na potřebnost dvaceti čtyř hodinové péče, která 

je rozhodující pro přijetí k nám. 

Tedy vyhodnocení žádosti je komplexní záležitost, kde se posuzují zdravotní 

a sociální aspekty, nelze tedy sdělit na základě toho, co jste poslala, zda je babička pro nás 

vhodná nebo ne. 

Hezký den,  

Xxxx xxxx“  

 

Z výpovědi domova je patrné, že vrozené či získané zrakové a kombinované 

postižení není kontraindikací k přijetí žadatele do domova. Vždy spoléhají na individuální 

komplexní posouzení žadatele. Odpověď je napsaná podrobně. Jasným způsobem vysvětluje 

proces přijetí do domova. Ukázalo se, že jako jediní napsali, že pouze z e-mailu nelze určit 

vhodnost žadatele, protože opravdu se soustřeďují na individuální zdravotní a psychický stav 

žadatele. Nevím, z jakého důvodu nešly otevřít e-mailové přílohy, nikdo jiný nepsal, že by 

s tím měl problém.  

 

d) Domov pro seniory číslo 4 

Domov na svých internetových stánkách uvádí, že přijímá osoby s chronickým 

onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním 

postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením a se zrakovým postižením. 

Cílovou skupinou jsou i senioři.  

Negativní vymezenou cílovou skupinou jsou osoby, jejichž stav vyžaduje 

poskytování péče ve zdravotnickém zařízení a osoby s akutní infekční nemocí.  

V registru poskytovatelů sociálních služeb najdeme uvedenou cílovou skupinu 

senioři. V doplňkových údajích služby najdeme velice přehledný popis domova.  

Na fiktivní žádost, kde se dotazuji na informace spojené s možným přijetím babičky 

s diagnostikovanou hluchoslepotou do domova pro seniory je následující: 
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„Dobrý den,  

reaguji tímto na Váš dopis, který se týkal možností podání žádosti o umístění do 

našeho zařízení.  

Žádost di můžete podat již nyní s tím, že prozatím nemáte akutní zájem o umístění. 

Podle toho, co píšete by byla Vaše babička naší cílovou skupinou. V příloze zasílám formulář 

žádosti o umístění do našeho zařízení, vyjádření lékaře a ceník. Vzhledem k tomu, že 

pořadníky o umístění do zařízení jsou ve všech zařízeních dlouhé, je dobré podat žádost spíše 

dříve a nejen k nám. Nevím, jak to mají jinde, ale v našem zařízení můžete podat žádost. My 

tuto žádost zařadíme do pořadníku a až budete mít o umístění zájem, tak nás kontaktujte. My 

v tuto chvíli třeba mít volno nebudeme, ale až by se nám uvolnilo, dali bychom Vám vědět. 

Pořadník asi jednou ročně aktualizuji a volám, jestli máte ještě o umístění zájem. 

Naše zařízení má kapacitu celkem xx (x žen a x muži). Co se ceny týká je to celkem 

380 Kč za den. Za měsíc to tedy vychází okolo 12 tisíc za stravu a ubytování. Příspěvek na 

péči je posílán rovnou nám. Měsíčně se platí ještě 5tisícová platba navíc, což není zahrnuto 

v ceníku, který posílám v příloze. Měsíční platba tedy vychází přibližně na 17 tisíc bez 

příspěvku na péči.  

Děkuji a přeji hezký den  

Xxxx xxxx“  

Odpověď domova je velice rozsáhlá, obsahuje podrobný popis procesu přijímání 

osob. Domov svou výpovědí potvrdil svá tvrzení, které uvádí na svých internetových 

stránkách, že přijímají seniory s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným 

postižením.  
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6.7. Shrnutí  

V obecné rovině cílové skupiny jednotlivých domovů pro seniory jsou vymezeny 

zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.106 Každý domov poté formuluje 

a přizpůsobuje pozitivně a negativně vymezenou cílovou skupinu dle svých možností.  

Je zřejmé, že ve většině případů hraje největší roli individuální posouzení a sociální 

šetření přímo v žadatelově přirozeném prostředí. Individuální posouzení je velmi důležité, 

protože z žádosti a lékařské zprávy nelze odhadnout opravdový stav, schopnosti a potřeby 

konkrétního uchazeče. Výsledek ukázal, že domovy pro seniory potvrdily informace 

uvedené na svých internetových stránkách. Myslím si, že dobrá je také návratnost odpovědí, 

která je 75 %. Ve většině odpovědí jsou podrobněji popsány informace, týkající se přijetí do 

domova. Rovněž je velice pozitivní, že více jak 50 % jsem obdržela během 24 hodin.  

Důležitým aspektem při přijímacím řízení je také příspěvek na péči.107  

U skupiny domovů, které uvádějí na svých internetových stránkách, že přijímají 

osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením, bylo šetřením 

potvrzeno, že opravdu jsou ochotni v případě, že žadatel splňuje podmínky domova, seniora 

s tímto typem postižení přijmout.   

Druhou skupinu tvořily domovy, které na svých internetových stránkách neuvádějí 

informace týkající se přijetí osob s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným 

postižením. Výsledek ukázal, že do šesti z osmi sledovaných domovů si může podat žádost 

žadatel s takovýmto typem postižení.  

Informace o jednotlivých domovech jsou čerpány z internetových stránek 

zkoumaných domovů. Pro zachování stoprocentní anonymity domovů na ně není v textu 

nikterak odkazováno.  

 
106 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.14.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883. 
107 Příspěvek na péči je poskytován osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek na péči je hrazen ze státního rozpočtu. Slouží k zajištění 

pomoci, která může být poskytována právě skrze sociální služby. Příspěvek je poskytován na základě zákona 

o sociálních službách.  

Příspěvek na péči In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit.14.3.2021]. Dostupné z: 

Příspěvek na péči (mpsv.cz). 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci#:~:text=P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20na%20p%C3%A9%C4%8Di%20(d%C3%A1le%20jen%20%E2%80%9Ep%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%E2%80%9C)%20se%20poskytuje,zdravotn%C3%ADho%20stavu,%20z%C3%A1visl%C3%A9%20na%20pomoci%20jin%C3%A9%20fyzick%C3%A9%20osoby.


68 
 

Myslím si, že jednotlivými výpovědmi došlo k naplnění stanoveného cíle. Na 

všechny otázky bylo domovy zodpovězeno. Většina domovů popsala podmínky přijetí osob 

s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením do domova. 

Nejdůležitějším doporučením pro speciálně pedagogickou praxi je nezapomínat 

v našem oboru na osoby v seniorském věku. Pokud se jedinec dozví, že přichází o zrak, je 

nutné zajistit speciálně pedagogickou podporu. Ta spočívá nejen v doporučení poradenských 

zařízení, ale také v dostatečném množství kvalifikovaných speciálních pedagogů v 

samotných zařízeních. Před nástupem do  zařízení by měla být zajištěna speciálně 

pedagogická podpora ambulantní (např. v současné době prostřednictvím obecně prospěšné 

společnosti Tyfloservis). Díky ní je zajištěna  práce se seniorem v jeho přirozeném domácím 

prostředí. Ta spočívá v sociální rehabilitaci.108 Následně, pokud senior nezůstane v domácím 

prostředí, je nutné s ním pracovat i v zařízení – v prostředí pro něj zcela novém. Neměli 

bychom opomíjet, že senioři mohou mít i jiná přidružená onemocnění. Proto je odborná 

způsobilost personálu tak důležitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108 Zákon č. 108/2006 O sociálních službách Sb. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 

[cit.14.3.2021]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4883
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7. Závěr  

Diplomová práce zaměřená na přijetí osob s kombinovaným postižením do domovů 

pro seniory v České republice se zabývá problematikou přijímání seniorů s tímto postižením 

do domovů pro seniory běžného typu. 

V první části práce byly popsány oblasti, ve kterých ve stáří spatřujeme největší 

změny. Řadíme sem zrak, sluch, pohyb a kognitivní funkce.109  

Výzkum provedený Kulmala, Jenni a kol. (2008)110 ukázal, že senioři s poškozeným 

visem mohou mít nižší fyzickou aktivitu, oproti těm bez poškození zraku. Včasný lékařský 

zákrok (například operace šedého zákalu a správná brýlová korekce) má vliv na snížení pádů 

a úrazů u osob v seniorském věku. Autoři Popescu, Boisjoly a kol. (2011)111 ověřovali vliv 

ztráty zraku na pohybové schopnosti jedince, které jsou dány hloubkou a mírou stanovené 

diagnózy. Riziko souběžného postižení zraku a sluchu stoupá s přibývajícím věkem. 

Zatímco u osob nad 70 let ho shledáváme jen velmi zřídka, s přibývajícím věkem riziko 

stoupá a přináší jedinci řadu problémů v každodenním životě při práci na dálku i na blízko.  

Walling a Dickson (2012)112 upozorňují na to, že pokud jedinec shledává problém se 

sluchem, měl by se nejdříve obrátit na odborníky, protože při následné ztrátě sluchu by 

mohlo dojít k ovlivnění kvality života jedince. Sluch také souvisí s komunikací, která je 

důležitá pro získávání potřebných informací z okolního světa. Toto potvrdili i Solheim, 

Kavaerner a Falkenberger (2011),113 kteří také poukazují na to, že ztráta sluchu v seniorském 

věku má vliv na komunikaci, psychiku a účasti jedince na aktivitách každodenního života.  

Změna paměťových funkcí je velmi individuální. Často dochází k zachování 

autobiografických vzpomínek, zatímco je problém se zpracováním informací nových. Vždy 

 
109 O´CONNOR, P a kol. Focus on Low Vision. Centre for Eye Research: Australia, 2007. ISBN 978-

0-9757695-8-4.   
110 KULMALA, Jenni, et al. Lowered vision as a risk factor for injurious accidents in older people. 

Aging clinical and experimental research, 2008, 20.1: 25-30. 
111 POPESCU, Mihaela L., et al. Age-related eye disease and mobility limitations in older 

adults. Investigative ophthalmology & visual science, 2011, 52.10: 7168-7174. 
112 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156. 
113 SOLHEIM, Jorunn; KVÆRNER, Kari J.; FALKENBERG, Eva-Signe. Daily life consequences of 

hearing loss in the elderly. Disability and rehabilitation, 2011, 33.22-23: 2179-2185. 
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také záleží na denní době, ve které s jedincem hovoříme. V pozdějších hodinách může být 

unavený.114 

Na teoretickou část navazuje předvýzkum, který byl vypracován na základě registru 

poskytovatelů sociálních služeb dostupného na internetových stránkách ministerstva práce 

a sociálních věcí. V rámci předvýzkumu jsem postupně podle krajů prošla všech 529115 

zařízení. Informace uvedené u jednotlivých domovů jsem následně porovnala s údaji na 

internetových stránkách jednotlivých domovů. V rámci předvýzkumu bylo zjištěno, které 

domovy přijímají, nepřijímají, neuvádějí tuto informaci nebo kladou podmínky k přijetí osob 

s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením. 

Práce s registrem je hodně časově náročná a vyžaduje trpělivost. Stránky velmi často 

hlásí chybu a vyhledávání v nich není úplně jednoduché. Při vyhledávání dochází zejména 

ke komplikacím v situacích, kdy v dané lokalitě je větší množství zařízení. Na stránce se jich 

zobrazí pouze určité množství a při posunu na další stránku se některé položky opakují. Na 

druhou stranu registr poskytovatelů sociálních služeb je velice užitečný, protože lidé, 

hledající zařízení pro své blízké si mohou jednoduše podle názvu nebo identifikátoru 

dohledat, zda je domov registrovaný a podléhá tak kontrolám.  

Na základě předvýzkumu byl proveden vlastní výzkum. Byly vybrány dvě skupiny 

domovů. První skupina jsou domovy, které uvádějí v registru poskytovatelů sociálních 

služeb, a i na internetových stránkách, že přijímají osoby s vrozeným či získaným zrakovým 

a kombinovaným postižením. Druhou skupinou jsou domovy, které tuto informaci 

neuvádějí. Z každé ze skupin bylo náhodně vybráno osm domovů, kterým byla následně 

rozeslána fiktivní informativní žádost o možnostech přijetí babičky s diagnostikovanou 

hluchoslepotou.  

Překvapila mě rychlá návratnost odpovědí, kdy během prvních 24 hodin se jich 

vrátilo deset. Na většinu žádostí bylo reagovánou podrobnou odpovědí. Z reakcí byla patrna 

snaha poskytnout žadatelům co nejvíce rad a informací.  

 

 
114 VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový 

základ. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1. 
115 Předvýzkum byl zpracován v září 2020, od té doby se mohl počet zobrazovaných domovů pro 

seniory v registru poskytovatelů služeb dostupného na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních 

věcí změnit. Na základě nově udělených registrací mohly některé domovy přibýt nebo naopak při odebrání 

licence by došlo k jejich odstranění z registru. 
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Z výzkumu vyplývá, že sice existují domovy pro seniory v České republice, které 

odmítnou člověka ještě před tím, než se s ním setkají, ale ve většině případů dají na 

komplexní individuální posouzení. Velmi významná je také skutečnost, že se shodují údaje 

uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb s informacemi uvedenými na 

internetových stránkách domovů.  

Myslím si, že nejdůležitější pro náš obor je to, že jako speciální pedagogové často 

pracujeme s inkluzí u dětí s různými typy postižení. Neměli bychom opomíjet ani osoby 

v seniorském věku, protože jak šetření ukázalo, domovy běžného typu jsou ochotné přijímat 

osoby s vrozeným či získaným zrakovým a kombinovaným postižením.  

Rovněž je důležité si uvědomit, že přechod z přirozeného domácího prostředí je 

například pro seniora, který přichází o zrak, velmi stresující a psychicky náročné. Prostředí 

je pro něj nové, neorientuje se. V tomto okamžiku bychom my měli nabídnout adekvátní 

pomoc například ve formě tréninku prostorové orientace. Dále také Walling a Dickson 

(2012)116  upozorňovali na to, že ztráta sluchu ovlivňuje komunikaci, která je také důležitá 

pro kontakt s okolím. I v tomto případě my můžeme pomoci najít jedinci takový 

komunikační kód, kterým bude moci snadněji spolupracovat s okolím. Myslím si, že naše 

práce by měla být soustředěna na všechny věkové skupiny, které potřebují naši pomoc 

a podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 WALLING, Anne; DICKSON, Gretchen. Hearing loss in older adults. American family physician, 

2012, 85.12: 1150-1156.  
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9. Příloha č. 1 

Název zařízení 

podle kraje 

Cílová skupina 

klientů uvedená na 

internetové stránce 

ministerstva práce a 

sociálních věcí  

Cílová skupina uvedená na 

internetových stránkách 

zařízení  

Přijím lidi s 

postižením Výsledek 

Zlínský kraj         

Domov pro seniory 

Pačlavice 
Senioři 

Osoby starší 60ti let, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … 

Ne (nepříjímají seniory 

s vrozenou úplnou 

hluchotou a slepotou)  Ne 

Česká katolická 

charita, Charitní 

domov pro řeholnice 

Velehrad Senioři 

Řeholní sestry z Kongregace 

sester sv. Cyrila a Metoděje Není uvedeno Neuvedeno 

Charitní domov Hluk 

Senioři 

Lidé s omezenou 

pohyblivostí, chronickým 

onemocněním, demencí, … Neni uvedeno Neuvedeno 

Centrum pro seniory 

Zahrada, o.p.s. 

Senioři 

Součástí je domov se 

zvláštním režimem, kde 

přijímají osoby s 

Alzheimrovou chorobou  Neni uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Uherský Ostroh 

Senioři 

Senioři,  kteří z důvodu věku, 

onemocnění nebo zdravotního 

postižení potřebují částečnou 

nebo úplnou podporu při 

zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Charitní domov 

Otrokovice 

Senioři 

Senioři ve věku od 65 let, 

kteří pro svůj věk, osamělost, 

ztrátu soběstačnosti 

či zdravotní postižení mají 

sníženou schopnost 

uspokojovat sami či s pomocí 

svých 

blízkých své základní životní 

potřeby a nemohou tudíž žít 

ve svém domácím prostředí, 

... 

Ne - nejspíše přijímají 

jen některé typy 

postižení - nepřijímají 

osoby se smyslovým 

postižením a  

mentálním postižením, 

… Ne 

Dům pokojnéo stáří 

Valašská bystřice Senioři  

senioři se sníženou 

soběstačností od 65ti let věku Neni uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Starý mlýn Prasklice 
Senioři 

Osoby starší 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … Neni uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Burešov 

Senioři; osoby s 

tělesným, 

sluchovým, 

zrakovým, 

chronickým a 

zdravotním 

postižením 

Přijímají seniory i s 

přidruženým postižením, 

záleží na míře daného 

postižení. 

Není uvedeno - uvádějí, 

že přijímají lidi s 

postižením, ale nejsou 

uvedeny podrobnější 

informace o přijímaném 

typu postižení Neuvedeno 
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Domov Harmonie, 

Vsetín 

Senioři 

Osobi od 65 let věku, kteří 

nejsou schopni pro svoji 

nemoc, zdravotní postižení 

nebo ztrátu soběstačnosti žít 

sami, … 

Není uvedeno - v 

registru MPSV uvádějí, 

že přijímají lidi s 

postižením, ale na 

stránkách zařízení 

uvádějí, že nepříjimají 

lidí s vážným 

smyslovým postižením 

(nevidomí, neslyšící) Ne 

Domov pro seniory 

Vážany 
Senioři 

Osoby od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katolická 

charita Domov sv. 

Kříže Kroměříž 

Služba je 

poskytována pouze 

řeholním sestrám v 

invalidním důchodu 

mladším 65 let. 

Senioři. Osoby s 

jiným zdravotním 

postižením. Služba je 

určena především pro 

řeholní sestry, kněze 

a osoby, které chtějí 

žít v církevním 

prostředí.   

Ne - nepříjimají osoby 

se specifickými 

potřebami - například 

hluchoslepé osoby. 

Dnes už i civilní 

obyvatelky (farní 

hospodyně, ... Ne 

Domov pro seniory - 

Dům pokojného stáří, 

Nový Hrozenkov 

Senioři 

Osoby nad 60 let, kteří 

nemohou z důvodů 

zdravotních nebo sociálních 

zůstat ve svém domácím 

prostředí Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Napajedla 

Senioři 

Osoby nad 58 let, kteří 

potřebují poskytované služby 

ze zdravotních či jiných 

vážných důvodů, … 

Ne (nepříjímají osoby s 

mentálním postižením, 

nevidomé osoby či 

osoby komunikující 

znakovou řečí) Ne 

Charitní dům sv. 

Andělů strážných 

Nivnice 

Senioři 

Osoby nad 65 let věku s 

těžkou či úplnou závislostí na 

pomoci druhé osoby, … 

Není uvedeno - na 

stránkách zařízení 

uvádějí, že příjimají lidi 

se zdravotním 

postižením, ale nejsou 

tam podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Panny Marie 

Královny, Choryně 

(v seznamu MPSV 

uveden dvakrát) Senioři 

Ženám ve věku 55 - 80 let a 

starším seniorům - ženám ve 

věku nad 80 let, se ztrátou 

soběstačnosti a samostatnosti. Neni uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Karolinka 

Senioři 

Pro muže a ženy ve věku 60ti 

let a více, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

...  

Není uvedeno (součást 

sociálních služeb 

Vsetín je i centrum pro 

osoby se zdr. post.)  Ne 

Domov pro seniory 

Buchlovice Senioři 

Od 60ti let, pro seniory, kteří 

se ocitli v nepříznivé sociální 

Ne, ale součástí je 

domov se zvláštním Ne 
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situaci, … Nepříjimají od 

narození nevidomé a neslyšící 

osoby, … 

režimem, kde přijímají 

osoby s Alzheimerovou 

chorobou, V Uherském 

Hradišti nebo jeho okolí 

je cca 10 zařízení pro 

osoby se zdr. post.  

Dům pokojného stáří 

Nedašov 

Senioři 

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne, ale součástí je 

domov pro osoby se 

zdr. post. a domov se 

zvláštním režimem Ne 

Domov pokojného 

stáří Boršice 
Senioři 

Osoby starší 65 let, kteří jsou 

v nepříznivé sociální situaci 

díky svému věku, … 

Ne, součástí je 

odlehčovací služba  Ne 

Domov pro seniory 

Jasenka - Vsetín 

Senioři 

Pro osoby ve věku 59 let a 

více, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, ... 

Ne (součást sociálních 

služeb Vsetín je i 

centrum pro osoby se 

zdr. post.)  Ne 

Domov pro seniory 

Koryčany Senioři Osoby starší 65 let  Není uvedeno  Neuvedeno 

Dům pokojného stáří 

Zlín 

Senioři Osoby starší 65 let 

Ne, ale součástí je 

domov pro osoby se 

zdr. post. a domov se 

zvláštním režimem Ne 

Domov pro seniory 

Luhačovice  
Senioři  

Osoby starší 65 let, kteří jsou 

v nepříznivé sociální situaci 

díky svému věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Charitní dům Vlčnov  

Senioři 

Senioři od 65 let s těžkou či 

úplnou závislostí na pomoci 

druhé osoby, … 

Na stránkách uvádějí, 

že přijímají lidi s 

postižením, ale 

neuvádějí podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SENIOR Otrokovice 

Senioři 

Přednostně pro seniory, kteří 

dosáhli věku pro přiznání 

starobního důchodu, s 

převážnou nebo úplnou 

ztrátou soběstačnosti, … 

Není jednoznačně 

uvedeno (součástí je 

domov se zvláštním 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

U Moravy, Kroměříž 

Senioři 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno ( 

nepříjímají seniory s 

mentálním postižením, 

…) Soc. služby města 

Koměříže zajišťují i 

služby a péči pro osoby 

se zdr. post.) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Lukov 

Senioři  

Osoby starší 65 let, kteří z 

důvodu věku, změn jejich zdr. 

Stavu, snížené soběstačnosti a 

dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči, ...  

Není uvedeno (součástí 

i domov se zvl. 

režimem pro seniory s 

ACH)  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Loučka 

Senioři 

Senioři, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního, či invalidního 

důchodu, … 

Není uvedeno 

(neposkytují služby 

osobám potřebující 

asistenci) Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Rožnov pod 

Radhoštem 
Senioři 

Osoby od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (součást 

sociálních služeb 

Vsetín je i centrum pro 

osoby se zdr. post.)  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Uherské Hradiště 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří z 

důvodu věku, onemocení 

nebo zdravotního postižení 

potřebují částečnou nebo 

úplnou podporu, … 

Není uvedeno (na 

internetu zdr. post. 

neuvádějí) součástí soc. 

služeb UH jsou domovy 

pro osoby se zdr. post.  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Efata 

Senioři  

Senioři od 65 let věku, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, … 

Uvádějí, že například 

nevidomého přijmou na 

14 denní zkušební 

pobyt z důvodu zjištění 

možných rizik  ? 

Domov Vyhlídka, 

Vsetín 

Senioři 

Senioři nad 65 let, kteří pro 

svoji nemoc, zdravotní 

postižení, … 

? Uvádějí že přijímají 

osoby se zdravotním 

postižením, ale nejsou 

uvedeny podrobnosti Neuvedeno 

Domov pro seniory 

U Kašny 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří 

potřebují podporu a pomoc v 

oblasti péče o vlastní osobu, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Charitní dům sv. 

Petra a pavla Slavkov 
Senioři 

Senioři nad 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Valašské Meziříčí 
Senioři 

Senioři nad 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory - 

Dům pokojného stáří 

Nový Hrozenkov Senioři 

Senioři nad 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Nezdenice 
Senioři 

Senioři od 60 let, kteří jsou 

zcela nebo částečně 

nesoběstační, … Není uvedeno Neuvedeno 

Ústecký kraj         

Domov pro seniory 

Krásné Březno  

Senioři - služba je 

poskytována osobám 

závislým na pomoci 

jiné fyzické osoby ve 

věku od 55 let 

Zájemci od 60 let věku, ... 

služba není určena zejména 

osobám:  zcela nevidomým, s 

Alzheimerovou chorobou, … Ne Ne 

ADP-ANNA s.r.o., 

Děčín (v seznamu na 

MPSV uveden 

dvakrát) 

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravtoním 

postižením 

Poskytnutí podpory a pomoci 

seniorům a osobám se 

zdravotními problémy, … 

? MPSV uvádí jako 

cílovou skupinu osoby 

se zdr. post., ale na int. 

str. se o tom nezmiňují   Neuvedeno 

Domov U Trati 

Litoměřice 

Senioři, služba není 

poskytována 

imobilním osobám 

vzhledem k 

technickým 

možnostem budovy 

Senioři od 65 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … 

? Mají lůžka pro osoby 

se zdr. post. (Osoby od 

55 do 65 let věku s 

jiným zdr. post. - 

zejména dlouhodobé či 

chronické onemocnění)   Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Severní Terasa 

Služba je 

poskytována osobám, 

které pro jsou pro 

Osoby starší 65 let, které jsou 

pro trvalé změny zdravotního 

Není jednoznačně 

uvedeno (součástí je 

domov se zvláštním Neuvedeno 
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trvalé změny 

zdravotního stavu 

závislé na pomoci 

jiné fyzické osoby.  

stavu závislé na pomoci jiné 

fyzické osoby, … 

režimem pro osoby s 

demencí) 

Podkrušnohorské 

domovy sociálních 

služeb Dubí  

Senioři 

Senioři, kteří dosáhli věku 

65 let a mají z důvodu věku 

a zhoršeného zdravotního 

stavu sníženou soběstačnost, 

jejich situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Domov pro seniory a 

pečovatelská služba 

Česká Kamenice Senioři  

Pro osoby od 62 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Farní charita 

Litoměřice, Charitní 

domov sv. Zdislava - 

DS 
Senioři, zařízení není 

bezbariérové 

Senioři od 65 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … 

Není uvedeno 

(nepříjímají osoby s 

mentálním postižením a 

osoby s ACH, ale pro 

tyto osoby je součástí 

domov se zvláštním 

režimem) Neuvedeno 

Městský ústav 

sociálních služeb - 

DS Mládežnická 

Jirkov Senioři 

Senioři od 65 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … 

Není uvedeno (součástí 

soc. služeb je i domov 

pro osoby se zdr. post.) Neuvedeno 

Diakonie ČCE - 

středisko v 

Krabčicích 

Senioři, soc. služba 

je určena osobám od 

65 let věku, které již 

nedokážou vlastními 

silami zvládnout 

základní činnosti, … 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost, a jsou závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Městský ústav 

sociálních služeb 

Klášterec nad Ohří  Senioři 

Osoby se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domovy pro seniory 

Šluknov - Krásná 

Lípa 

Senioři, kteří jsou 

závislí na pomoci 

jiné fyzické osoby 

Osoby od 65 let věku, kteří 

pro svůj věk a zdr. stav. Mají 

omezené schopnosti vést 

samostatný život, ...  

Ne. Nepříjimají osoby s 

takovým fyzickým, 

psychickým nebo 

kombinovaným 

postižením, jejichž 

potřeby v zařízení nelze 

naplnit (celodenní 

asistence). Před rokem 

2007 byli přijati někteří 

klienti s postižením ve 

věku 45-65 let. Ne 

Domov pro seniory 

Jiříkov 

Senioři 

Senioři od 65 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … 

Není jednoznačně 

uvedeno (součástí je 

domov se zvláštním 

režimem pro osoby se 

stařeckou, 

Alzheimerovou 

demencí a ostatní typy 

demencí, ...) Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Děčín II - Nové 

Město  Senioři, klienti od 62 

let věku  

Pro osoby, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Není uvedeno, součástí 

soc. služeb Děčín je i 

domov se zvl. režimem 

a služby pro osoby se 

zdr. post.  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kytlice 

Senioři, služby je 

přednostně určena 

pro občany hl. m. 

Prahy Senioři od 65 let věku  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. Neuvedeno 

Seniorcentrum 

Pohoda Dubí 
Senioři 

Senioři od 65 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, … Není uvedno Neuvedeno 

Valerie - Homecare, 

s.r.o. 
Senioři 

Seniorům se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … Není uvedno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Dubí 

Senioři, ve věku nad 

65 let, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost z 

důvodu věku a zdr. 

stavu, ...  

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, ...  Není uvedno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Písečná (DpS 

Písečná) 
Senioři od 60 let 

věku  

Senioři, kteří si vzhledem ke 

svému věku a zdravotnímu 

stavu nemohou zajišťovat své 

zákldní pozřeby, … 

Není uvedeno, součástí 

soc. služeb Chomutov 

je i domov pro osoby se 

zdr. post.  Neuvedeno 

Domov pro seniory a 

Domov pro osoby se 

zdravotním 

postižením Mašťov Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, ...  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. Neuvedeno 

Městská správa 

sociálních služeb 

Kadaň 

Senioři, kteří jsou 

závislí na pomoci 

jiné fyzické osoby 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, … upřednostňují 

Ústecký kraj  Není uvedno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vejprty 

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Farní charita 

Litoměřice, Domov 

na Dómském 

pahorku - DS 

Senioři od 65 let 

věku - mladší pouze 

výjimečně, pouze u 

stávajících uživatelů 

služby 

Seniorům se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno - 

nepříjímají osoby s 

těžkým psychickým 

onemocněním Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

TEREZÍN 
Senioři a osoby s 

jiným zdr. 

postižením  Senioři od 50 let věku 

Na stránkách nelze 

jednoznačně najít 

přijímání osob se zdr. 

post. - součástí je 

domov se zvl. režimem 

pro osoby s ACH + na 

stránkách je možné 

zvětšení písma  Neuvedeno 

Domov důchodců 

Libochovice Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

Není uvedeno (součástí 

centrum soc. pomoci Neuvedeno 
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soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, … upřednostňují 

Ústecký kraj  

Litoměřice je domov 

pro osoby se zdr. post a 

domoc se zvl. režimem 

pro osoby s ACH) 

Domov důchodců 

Roudnice nad Labem 

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  Není uvedeno  Neuvedeno 

Domov pro seniory a 

pečovatelská služba 

v Žatci 

Senioři od 63 let 

věku  

Senioři, od 63 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku a zdr. stavu, …  

Není uvedeno (součástí 

je i domov se zvl. 

režimem) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Podbořany  

Senioři - soc. služba 

je poskytována 

osobám mladším 65 

let věku výjimečně 

pouze u stávajících 

uživatelů služby. 

Další osoby mladší 

65 let věku již 

nebudou do služby 

přijímány. 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno (součástí 

je i domov se zvl. 

režimem) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

U Pramene Louny 

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost a jejichž 

situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno (součástí 

je i domov se zvl. 

režimem) Neuvedeno 

Domov sociálních 

služeb Meziboří  

Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Barvířská - Most 

Senioři od 62 let 

(nevztahuje se na 

osoby přijaté do dne 

podání žádosti o 

změnu tj. do 

28.2.2012) 

Senioři od 62 let věku, kteří z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, snížené 

soběstačnosti 

a dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči jiné 

fyzické osoby v jejich 

nepříznivé sociální 

situaci, ... 

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Antonína Dvořáka - 

Most 

Senioři od 62 let 

(nevztahuje se na 

osoby přijaté do dne 

podání žádosti o 

změnu tj. do 

28.2.2012) - snížení 

kapacity na 36 lůžek 

s účinností od 01. 07. 

2016  

Senioři od 62 let věku, kteří z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, snížené 

soběstačnosti 

a dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči jiné 

fyzické osoby v jejich 

nepříznivé sociální 

situaci, ... 

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jiřího Wolkera - 

Most 

Senioři od 62 let 

(nevztahuje se na 

osoby přijaté do dne 

podání žádosti o 

Senioři od 62 let věku, kteří z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, snížené 

soběstačnosti 

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 
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změnu tj. do 

28.2.2012) 

a dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči jiné 

fyzické osoby v jejich 

nepříznivé sociální 

situaci, ... 

Domov pro seniory 

Naděje - Litvínov  

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, a 

jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov sociálních 

služeb Litvínov 

Senioři, dolní věková 

hranice se netýká 

stávajících uživatelů 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, …  

Není uvedeno, ale 

součástí je domov pro 

osoby se zdr. post. a 

domov se zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SENMED 

Senioři 

Senioři se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku , kteří jsou 

poživateli starobního 

důchodu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Sestřičky s. r. o., 

Most 

Senioři, jejichž 

fyzický stav 

vyžaduje pmoc druhé 

osoby 

Senioři, kteří mají sníženou 

míru soběstačnosti, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc dalších osob, … Není uvedeno Neuvedeno 

Pampeliška - domov 

pro seniory 

Senioři 

Senioři nad 60 let se sníženou 

soběstačností, kteří potřebují 

celodenní pravidelnou pomoc 

druhé osoby, … 

? Neshoda u cílové 

skupiny - cílovou 

skupinou jsou senioři a 

zdravotně postižení 

občané, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu 

věku, Neuvedeno 

Dům pokojného stáří 

sv. Ludmily 

Senioři, kteří jsou 

závislí na pomoci 

jiné fyzické osoby 

Senioři, kteří se ocitli v 

nepříznivé sociální situaci s 

ohledem na svůj věk, … 

Není uvedeno, ale 

charita Ústí nad Labem 

mluví o lidech s 

postižením Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Chlumec 

Senioři, od 60 let 

věku, kteří vhledem 

k své situaci 

potřebují pravidelnou 

pomoc jiné fyzické 

osoby, … Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Dobětice 

Senioři, od 60 let 

věku, kteří potřebují 

dopomoc v běžných 

denních činnostech Tatáž 

? Ne smyslové 

postižení (vyjma osob 

se zbytky zraku a 

sluchu), součástí je 

domov se zvl. režimem  Ne 

Domov pro seniory 

Bukov 

Senioři 

Seniorům se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno Ano - 

osoby s tělesným a 

zdravotním postižením 

- 10 lůžek) Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Orlická 

Senioři (Sociální 

službu nelze z 

důvodů technických 

podmínek poskytnout 

osobám vyžadujícím 

zcela bezbariérové 

prostředí) 

Seniorům se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (mentální 

postižení a ACH) Neuvedeno 

Domov důchodců 

Bystřany 

Senioři od 65 let, 

zařízení je 

bezbariérové 

Senioři od 65 let se sníženou 

soběstačností, kteří potřebují 

celodenní pravidelnou pomoc 

druhé osoby, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

Středočeský kraj          

Domov seniorů 

Benešov Senioři, osoby se 

zdravotním a 

tělesným postižením 

Osoby nad 65 let věku, které 

potřebují pravidelnou 

podporu, … 

? Uvádějí zdr. Post., ale 

na stránkách pšou, že 

ne mentální postižení a 

ne osoby s úplnou 

ztrátou zraku nebo 

sluchu bez kompenzace Ne 

Domov pro seniory 

Pyšely 

Senioři, přednostně 

pro seniory hlavního 

města Prahy 

Seniorům od 60 let věku se 

sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Vojkov  

Senioři 

Seniorům od 60 let věku se 

sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku, … 

Není uvedeno - součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH Neuvedeno 

Domov ve Vlašimi 

Senioři 

Osoby starší 60-ti let se 

sníženou soběstačností, které 

mají nárok na starobní důchod 

z důvodu dosažení 

důchodového věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov V Zahradách 

Zdice 

Senioři  

Klienti v důchodovém věku, 

kteří vzhledem ke svému věku 

a zdravotnímu stavu potřebují 

psychickou a fyzickou pomoc, 

… 

Není uvedeno - součástí 

je domov se zvl. 

režmimem pro osoby s 

ACH Neuvedeno 

Domov Hostomice - 

Zátor 

Senioři 

Osoby se sníženou 

soběstačností, které mají 

nárok na starobní důchod 

z důvodu dosažení 

důchodového věku, … 

? Nelze otevřít jejich 

internetovou stránku Neuvedeno 

Domov Na Výsluní, 

Hořovice 
Senioři 

Od 65 let, přednostně pro 

osoby s vazbou na hořovický 

region 

? Nelze otevřít jejich 

internetovou stránku Neuvedeno 

Domov seniorů 

Beroun 
Senioři, osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři a osoby nad 65 let 

věku s tělesným postižením 

nebo osoby, které jsou z 

důvodu svého věku závislí na 

pomoci druhé osoby, ... 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s postižením, ale není 

specifikováno Neuvedeno 

Centrum na Verandě, 

Beroun 

Senioři, osoby s 

kombinovaným a 

zdravotním 

postižením 

Od 55 let pro osoby s 

kombinovaným a zdravotním 

postižením 

Ano - přijímají osoby s 

postižením, ale osoby s 

kombinovaným a 

smyslovým postižením 

nejsou zmíněny Ano 
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Domov Velvary 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným a jiným 

zdravotním 

postižením 

Osoby od 60 let věku, které 

mají nárok na starobní důchod 

z důvodu dosažení 

důchodového věku, … 

Jen některé skupiny - 

nepřijímají osoby s 

vrozenými smyslovými 

vadami, které vyžadují 

specifickou komunikaci 

(Braill) Ne 

Domov Unhošť 

Senioři 

Senioři, kteří jsou ještě při 

hlavních úkolech soběstační; 

senioři s poruchou hybnosti, 

vnímání, komunikace; senioři 

se sníženou fyzickou 

aktivitou, soběstačností, … 

Ne (nepříjimají osoby 

hluchoněmé nebo s 

úplnou slepotou, …) Ne 

Domov Pod Lipami 

Smečno 
Senioři 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov pro osoby se 

zdr. post.) Neuvedeno 

Domov Kladno - 

Švermov 
Senioři Pro seniory od 60 let 

Není uvedeno (píšou 

jen, že lze i osoby s 

lehkou demencí) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kladno 
Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

…  

Ano (neuvádějí jaký 

typ) Neuvedeno 

Domov Slaný  

Senioři 

Senioři nad 65 let, kteří 

vyžadují pomoc nebo podporu 

v běžných denních 

činnostech, … 

? (uvádějí, že 

Alzheimerova choroba 

ano) Neuvedeno 

PRAGOM CS, 

spol.s.r.o. 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři od 55 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kolín (spadají sem 

dvě zařízení na dvou 

adresách) Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují v důsledku 

zhoršeného zdr. stavu, … 

celodenní podporu, ...  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory u 

Pražské brány, 

Kouřim 

Senioři, osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením a osoby 

se zdravotním 

postižením Tatáž 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s postižením, ale není 

specifikován typ Ano 

ANNA Český Brod 

Senioři 

Senioři, od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, …  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Na Hrádku, 

Bečváry 

Senioři 

Senioři, kteří před umístěním 

do domova žili ve společné 

domácnosti se synem, dcerou 

nebo sourozenci či jiném 

příbuzenském vztahu, jejichž Není uvedeno Neuvedeno 
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zdr. stav odpovídá cílové 

skupině domova pro osoby se 

zdr. post.  

Domov pro seniory 

Kostelec nad 

Černými lesy / 

Evangelický domov 

pro seniory  
Senioři, osoby se zdr. 

post. 

Lidem od 65 let, kteří vlivem 

stáří, nemoci či zdravotního 

postižení potřebují vyšší míru 

pomoci a podpory v 

základních úkonech péče o 

sebe sama, … Ano Ano 

Senior centrum Kolín 

s.r.o. 
Senioři, osoby se zdr. 

post. 

Senioři a osoby se zdravotním 

postižením starší 50 let, 

jejichž zdravotní stav jim již 

neumožňuje pobyt v domácím 

prostředí. 

Není specifikován typ 

postižení  Neuvedeno 

SeneCura 

SeniorCentrum Kolín 

s.r.o. 

Senioři starší 60 let, 

jejichž potřeba 

sociální a zdravotní 

podpory je taková, že 

jim neumožňuje 

pobyt v domácím 

prostředí/osoby se 

zdr. post. Tatáž 

? Na stránkách domova 

není v cílové skupině 

jednoznačná zmínka o 

lidech s postižením, jen 

že mají pro ně vhodné 

vybavení  Neuvedeno 

Dvůr Karlov, Horky 

(v seznamu na 

MPSV uveden 

dvakrát) 
Senioři 

Senioři, od 60 let s trvalým 

pobytem na území ČR, … 

Není uvedeno (součástí 

domov se zvl. režimem 

pro osoby s ACH nebo 

jiným typem demence, 

...) Neuvedeno 

Domov seniorů 

Uhlířské Janovice 
Senioři 

Senioři od 65 let, především 

ze středočeského kraje, se 

sníženou soběstačností, … 

Není uvedeno (součástí 

domov se zvl. režimem) Neuvedeno 

Domov Barbora, 

Kutná Hora 

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

… upřednostňují Ústecký kraj  

Není uvedeno (součástí 

je i domov pro osoby se 

zdr. post.) Neuvedeno 

Domov důchodců 

Čáslav 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří z 

důvodu věku, onemocnění, 

nebo zdravotního postižení 

potřebují pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … 

Ano (kromě seniorů, s 

nimiž se nelze na 

základě komunikační 

bariéry domluvit (např. 

osoby 

neslyšící, osoby 

hluchoněmé a osoby 

hluchoslepé) a seniorů s 

úplnou ztrátou zraku) ? 

Centrin, Zruč nad 

Sázavou (v seznamu 

MPSV uveden 

dvakrát) 
Senioři 

Pro seniory i 

osoby s přiznaným invalidním 

důchodem od 60 let s trvalým 

pobytem na území ČR, kteří  z 

důvodu věku, … 

+ součástí domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Červený Mlýn 

Všestudy 

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravtoním 

postižením Senioři od 60 let 

Ano (uvádějí v cílové 

skupině, ale nejsou 

uvedeny podrobnosti o 

typu postižení) Ano 
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Centrum seniorů 

Mělník - Domov 

Ludmila 

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

preferují trvalé bydliště v 

regionu Mělník …   Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Vidim 

Senioři, přijemci 

invalidního či 

starobního důchodu 

nebo jiných dávek 

sociální péče, kteří z 

důvodu věku, 

dlouhodobě 

nepříznivého 

zdravotního stavu, 

který omezuje 

duševní, smyslové 

nebo fyzické 

schopnosti nebo 

jejich kombinaci a 

má vliv na péči o 

vlastní osobu či 

soběstačnost, ... Tatáž 

Není uvedeno 

(nepříjimají lidi s ACH) Neuvedeno 

Dům Kněžny Emmy 

- DS, Neratovice 

Senioři 

Domov pro seniory poskytuje 

služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost, 

potřebují pomoc druhé osoby, 

dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

mají různý stupeň závislosti 

na péči, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

Domov seniorů 

Mšeno 

Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (uvádějí, 

že poskytují stravování 

těžce zdravotně 

postiženým občanům) Neuvedeno 

Centrum seniorů 

Mělník - Domov 

Penzion 

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravtoním 

postižením 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku 

nebo změn zdr. stavu, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Senior - komplex, 

Lužec nad Vltavou 

Senioři 

Osoby starší 55 let, kteří již 

nemohou žít samostatně v 

domácním prostředí, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

Amfion sanatorium, 

s.r.o. - Mělník 
Senioři 

Podpora a péče lidem se 

sníženou soběstačností, 

zejména z důvodu ACH 

Není DS, ale 

sanatorium pro osoby s 

ACH Neuvedeno 

Domov Dolní Cetno, 

Niměřice 

Senioři  

Senioři od 60 let věku a 

vzhledem k jejich 

zdravotnímu stavu potřebují 

psychickou a fyzickou pomoc, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Modrý 

kámen, Mnichovo 

Hradiště  Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

Není uvedeno (součástí 

domov se zvl. režimem 

pro osoby s ACH nebo Neuvedeno 
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soběstačnost z důvodu věku 

nebo změn zdr. stavu, ... 

jiným typem demence, 

...)  

Dům seniorů Mladá 

Boleslav 

Senioři  

Senioři od 65 let, kteří v 

důsledku složitého 

zdravotního stavu (diabetes, 

ICHS, CMP), omezené 

soběstačnosti, věku a ohrožení 

sociálním vyloučením, 

potřebují pomoc druhé osoby, 

...  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov U Anežky, 

Luštěnice 

Senioři 

Senioři 60 let a výše, kteří 

potřebují kvůli snížené 

soběstačnosti v péči o sebe a o 

svou domácnost každodenní 

pomoc či podporu druhé 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov U Anežky, 

Benátky nad Jizerou 

Senioři 

Senioři 60 let a výše, kteří 

potřebují kvůli snížené 

soběstačnosti v péči o sebe a o 

svou domácnost každodenní 

pomoc či podporu druhé 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Městské centrum 

komplexní péče, 

Benátky nad Jizerou 
Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku 

nebo změn zdr. stavu, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů Vlčí 

Pole s.r.o. 

Senioři 

Dospělí od 60 let, mladší 

senioři od 65 až 80 let a starší 

senioři nad 80 let. Pro 

obyvatele z celé ČR.  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem  

Senioři  

Senioři, kteří se ocitli v 

obtížné životní situaci a kteří 

potřebují pomoc, nebo 

celodenní péči v důsledku 

omezení, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Rožďalovice 

Senioři, osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby se zdravotním 

postižením a senioři s 

věkovou strukturou 60 let a 

výše,  kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Ne (kromě osoby, která 

je pro své onemocnění 

odkázána na speciální 

prostředky komunikace, 

které personál Domova 

neovládá (znaková řeč, 

hmatové dorozumívání 

apod.) + součástí je 

domov se zvl. Režimem 

, (v domově mají i 6 

lůžkové pokoje) ? 

Luxor Poděbrady 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují v důsledku 

zhoršeného zdravotního stavu, 

omezení soběstačnosti a 

obtížné sociální situaci 

celodenní podporu, pomoc, … 

Není uvedeno + na 

stránkách je možný 

hlasový poslech Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Hortenzie, 

Bořanovice 
Senioři 

Senioři od 65 let, především 

občané z hl. m. Prahy, kteří 

potřebují pravidelnou 

každodenní podporu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Jenštejn 
Senioři  

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Úvaly 
Senioři  

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Pod Kavčí 

Skálou, Říčany 
Senioři 

Senioři nad 63 let, nacházející 

se v tíživé sociální situaci či 

se sníženou soběstačností, … 

Není uvedeno (službu 

neposkytují osobám se 

silnou demencí) Neuvedeno 

Domov Hačka se 

sídlem v Olešce 
Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

kardinála Berana, 

Mukařov 

Senioři Senioři od 65 let 

Není uvedeno (není 

vhodný pro klienty, 

kteří potřebují bezpečné 

uzavřené prostředí 

(např. ACH) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Dřevčický park, 

Dřevčice  

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravtoním 

postižením 

Senioři, od 65ti let výše, kteří 

se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, nebo které mají trvale 

sníženou soběstačnost, jejich 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

? V cílové skupně na 

stránkách MPSV to 

uvádějí, ale na 

stránkách domova 

informace nelze najít 

(součástí je Alzheimer 

pavilon) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Blaník, Mnichovice 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s kombinovaným 

postižením, osoby s 

tělesným postižením 

a osoby se zdr. post.  

Klienti nad 55 let věku, kteří 

si nejsou sami schopni zajistit 

životní potřeby, nemohou žít 

bezpečně ve svém prostředí z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, … Ano Ano 

Senior dům Marta 

Senioři  

Senioři od 65 let tělesně či 

zdravotně postižení 

? Na stránkách uvádějí, 

že přijímají osoby se 

zdr. post., ale 

podrobnosti uvedeny 

nejsou) Neuvedeno 

Domov seniorů 

Světice 

Senioři, osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři, kteří potřebují pomoc 

druhé osoby po většinu dne 

? V registru MPSV 

uvádějí že ano, na 

stránkách už tyto 

informace nejsou Neuvedeno 

Domov Zátiší, Úvaly 

Senioři, osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři trvale bydlící na 

území Středočeského kraje a 

hl. m . Prahy, ale je možné 

umístění i seniorů s trvalým 

bydlištěm jinde, kteří se v 

době podání žádosti zdržují na 

adrese rodinných příslušníků 

na území hl. m . Prahy a 

Středočeského kraje. 

? V registru MPSV 

uvádějí že ano, na 

stránkách už tyto 

informace nejsou, jen 

že mají jen jeden pokoj 

bezbariérový - klienti 

musí být při nástupu 

schopní sami či s 

dopomocí jedné jiné Neuvedeno 
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fyzické osoby vyjít, či 

sejít schodičtě do patra, 

… 

Domov seniorů 

Říčany 

Senioři 

Posláním Domova je odborně 

poskytovat pomoc, podporu a 

péči lidem se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, 

Alzheimerovy choroby, 

stařecké demence nebo 

ostatních typů demence, … 

Ne (pouze ACH a jiné 

typy demence) Ne 

Domov sv. Václava, 

Brandýs nad Labem - 

Stará Boleslav 

Senioři - služba je 

poskytována 

především kněžím 

římskokatolické 

církve, rodičům 

kněží a řeholních 

sester, dále pak 

osobám pracujícím 

pro církev a osobám, 

které chtějí dožít v 

duchovním prostředí Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Kytín 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Rudná  

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, … 

Ne (nepřijímají seniory 

trpící těžkou formou 

demence s výtazně 

sníženými 

kompetencemi 

především v oblasti 

orientace a nevidomé)  Ne 

Zelená lípa Hostivice 

Senioři (nevhodné 

pro osoby užívající 

návykové látky) 

Senioři od 65 let, jejichž 

soběstačnost je snížena z 

důvodu věku a zdravotního 

postižení, … 

? Uvádějí sice, že 

přijímají, ale vzápětí 

uvádějí, kdy se služba 

vylučuje a to: pokud 

osoba trpí úplnou 

hluchotou nebo 

slepotou, ACH středně 

těžkou až těžkou, … Neuvedeno 

Domov Jílové u 

Prahy  
Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Laguna 

Psáry 

Senioři s dětmi s 

mentálním 

postižením 

Senioři, kteří mají syna či 

dceru s mentálním postižením 

a celý život se o ně starali v 

domácím prostředí, … Ano Ne 

Domov pro seniory 

Pod Skalkou, Mníšek 

pod Brdy 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne (službu neposkytují: 

osobám se středně 

těžkou a těžkou MR, s 

vrozenými smyslovými 

vadami, které 

komunikují speciálními 

metodami, které Ne 
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personál neovládá 

(ČZJ), osobám s 

demencí, …  

Domov pro seniory 

Dobřichovice 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne  (služby 

neposkytují: osobám s 

mentálním nebo 

mentálním a 

kombinovaným 

postižením, osobám 

jejichž smyslové 

postižení je ve formě 

úplné ztráty sluchu a 

zraku, … Ne 

DOMOV Marie 

KYTÍN 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby se zdravotním 

postižením, senioři. Věková 

struktura cílové skupiny 60 let 

a výše. 

Ano (i klienti s různym 

stádiem demence)  Ano 

Domov pro seniory 

SEN pro SEN, 

Čerčany 
Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne  (služby 

neposkytují: osobám s 

mentálním nebo 

mentálním a 

kombinovaným 

postižením, …)  Ne 

Domov seniorů 

Dobříš 
Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují dopomoc v běžných 

denních činnostech Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Sedlčany 

Senioři Senioři od 57 let 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

Domov Březnice 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost a jsou 

závislí na pomoci sruhé 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Centrum Rožmitál 

pod Třemšínem 

Senioři 

Senioři od 63 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne ( nepříjimají: 

seniory s vrozenou 

slepotou nebo 

hluchotou, seniroy s 

vrozenou mentální 

retardací a autismem) + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

se stařeckou demencí a 

ACH Ne 

Domov seniorů, 

Příbram VI - Březové 

Hory 

Senioři 

Občany, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu a 

kteří pro trvalé změny 

zdravotního stavu potřebují 

komplexní péči, … 

Není uvedeno (uvádějí, 

že přijímají občany, 

kteří jsou příjemci 

invalidního důchodu) Neuvedeno 

Domov pod hrází, 

Pečice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby, které vzhledem ke 

svému zdr. stavu a věku jsou 

zcela, nebo částečně závislí na 

? V registru uvádějí 

osoby se zdr. 

Postižením, ale na Neuvedeno 
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pomoci druhé osoby při 

zvládání každodenních 

činností, ...  

stránkách nejsou 

podrobnější informace 

+ součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH 

Domov pro seniory a 

zdravotně postižené, 

Těně (v seznamu 

MPSV uveden 

dvakrát) 

Senioři 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku a zhoršeného 

zdravotního stavu, … 

? Na stránkách je 

informace: na schůzce 

se dozvíme komu je 

služba určena + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH Neuvedeno 

GERIMED a.s, 

Sedlec-Prčice 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří jsou 

odkázáni na trvalou pmoc jiné 

fyzické osoby, … 

Ne (nepřijímají: seniory 

s vrozenou úplnou 

hluchotou nebo 

slepotou, … ? 

Domov Na Zátiší 

Rakovník 

Senioři  

Senioři (ženy a muže 

přednostně ze Středočeského 

kraje) od 60 let (u osob 

mladších 65 let je důležitý 

nárok na starobní důchod z 

důvodu dosažení 

důchodového věku), kteří 

jsou, z důvodu svého věku či 

zdravotního stavu závislé na 

pomoci jiné osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů Nové 

Strašecí  

Senioři  

Senioři , kteří nemohou z 

určitých příčin pobývat v 

domácím prostředí, od 65 let 

nebo od 60 let s poruchou 

hybnosti, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH)  Neuvedeno 

Domov Kolešovice 

Senioři od 60 ti let 

věku, kteří jsou 

částečně či zcela 

imobilní. Cílovou 

skupinu dále tvoří 

senioři: - kteří pro 

travlé změny 

zdravotního stavu 

nemohou již dále 

setrvat v prostředí, ve 

kterém dosud žili, … Tatáž 

Ne - kteří naplňují 

kritéria pro přijetí do 

Domova se zvláštním 

režimem, tj. mají 

zdravotní postižení, jež 

neumožňuje jejich 

bezproblémový pobyt v 

otevřeném domově 

(osoby s chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

nevidomé, osoby s 

těžkými formami 

demence, osoby s 

těžkým mentálním 

postižením)  Ne 

OAZA STARS s.r.o., 

Lužná 

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravtoním 

postižením 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

…  Není uvedeno Neuvedeno 

Plzeňský kraj         
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Dům seniorů Kdyně 

Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (uvádějí 

jen, že nejsou zařízení 

se zvl. režimem) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Domažlice (Týnské 

předměstí) 

Senioři 

Lidé nad 55 let, kteří potřebují 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby 

Ne (nepříjimají osoby s 

poruchou autistického 

spektra, s úplným 

smyslovým postižením, 

které vyžaduje 

odbornou péči či stálou 

osobní asistenci, s 

mentálním postižením) Neuvedeno 

Domov pro seniory, 

Týnské předměstí - 

Domažlice (sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Lidé a senioři od 55 let, kteří 

mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … 

? Podrobnosti o zdr. 

post. Neuvádějí  + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Klatovy 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku a zdravotního 

stavu a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Mochtín 

Senioři  

Senioři od 60 let, kteří 

z důvodu vysokého věku a 

nepříznivého zdravotního 

stavu potřebují pomoc, kterou 

není možno zajistit ve 

vlastním domácím prostředí, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pokojného 

stáří Naší Paní, 

Klatovy 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří pro 

trvalou změnu svého 

zdravotního stavu, a s tím 

spojené snížení soběstačnosti 

potřebují komplexní péči, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Sušice 

Senioři 

Senioři nad 65 let a jsou 

závislí na pomoci jiné osoby, 

… 

Není uvedeno 

(nepříjimají lidi s ACH) 

+ součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vlčice 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov klidného 

stáří v Žinkovech 
Senioři 

Senioři, od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, …  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov sv. Alžběty 

Plzeň 

Senioři  

Senioři od 65 let, kteří se 

ocitli v situaci, kdy už 

nemohou zůstat doma s 

pomocí druhé osoby nebo 

terénní služby, a to z důvodu 

ztráty soběstačnost, … Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Bor Senioři Senioři Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

sv. Jiří, Plzeň 

Senioři  

Senioři nad 65 let, kteří 

potřebují pomoc druhé osoby 

v zajištění základních 

životních potřeb, … Není uvedeno Neuvedeno 

SENIOR 

RESIDENCE 

TERASY - DS, 

Plzeň - Bolevec 

Senioři 

Senioři od 65 let věku, kteří 

jsou závislí na pomoci jiné 

fyzické osoby v takové míře, 

kterou není možné zabezpečit 

v jejich přirozeném prostředí s 

pomocí rodiny nebo terénních 

služeb, … 

Není uvedeno (uvádějí , 

že mají koupelny s 

vanou pro vozíčkáře) Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

PLZEŇ 
Senioři a osoby s 

jiným zdr. 

postižením  

Senioři od 55 let věku, kteří 

dosáhli pro přiznání 

starobního důchodu, … 

? Na stránkách nelze 

jednoznačně najít 

přijímání osob se zdr. 

post. - součástí je 

domov se zvl. režimem 

pro osoby s ACH  Neuvedeno 

Domov poklidného 

stáří Vejprnice 

Senioři 

Senioři, kteří vzhledem ke 

snížené soběstačnosti či 

dlouhodobě nepříznivému 

zdravotnímu stavu potřebují 

pravidelnou pomoc, podporu 

nebo dohled při péči o vlastní 

osobu, … 

Není uvedeno 

(nepříjimají: osoby se 

středně těžkou a 

hlubokou mentání 

retardací, … Neuvedeno 

DS Zbůch - Domov 

pro seniory Barbora  

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno (1-4 

lůžkové pokoje) Neuvedeno 

Domov seniorů 

Residence Trnová  

Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

Není uvedeno ( Klient 

se vždy může s 

jakýmkoli problémem 

či dotazem obrátit na 

personál Residence či v 

případě potřeby přivolat 

pomoc systémem SOS 

volání prostřednictvím 

náramku, který každý 

klient při příjezdu do 

Residence obdrží) Neuvedeno 

Domov Harmonie, 

Mirošov 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne (nepříjimají: osoby s 

mentální retardací, …) 

+ součástí je domov se 

zvl. režimem) Neuvedeno 

Domov pro seniory, 

Nové město - 

Rokycany 

Senioři, osoby s 

kombinovaným a 

zdravotním 

postižením 

Senioři od 65 let, kteří pro 

změny zdravotně-sociální 

situace potřebují péči 

sociálního zařízení, … 

? Na stránkách 

neuvádějí podrobnější 

informace o přijetí lidí s 

postižením Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Panenská, Tachov 
Senioři  

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … Není uvedeno  Neuvedeno 
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Domov seniorů 

Panorama, Tachov 
Senioři 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kurojedy 

Senioři 

Senioři od 55 let, kteří v 

důsledku snížených 

schopností a dovedností 

nechtějí či nemohou zůstat ve 

svém původním domově, ... Není uvedeno  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

svatého Jana Pavla 

II., Stříbro Senioři 

Senioři od 59 let, kteří se 

nachází v nepříznivé sociální 

situaci, … Není uvedeno Neuvedeno 

Pardubický kraj         

Domov pro seniory 

Heřmanův Městec 63 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří si 

nejsou schopni sami zajistit 

životní potřeby (mají zásadně 

omezenou soběstačnost), 

nemohou žít z těchto důvodů 

ve svém přirozeném prostředí, 

takže potřebují pravidelnou 

pomoc odborného personálu, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Heřmanův Městec 37 Senioři (převážně pro 

žadatele s trvalým 

pobytem v Praze) 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

? Uvádějí, že služba je 

poskytována s 

respektem k 

zdravotnímu postižení 

jedince + součástí je 

domov se zvl. režimem  ? 

SeniorCentrum 

Skuteč 

Senioři 

Osoby starší 60 let, kteří 

potřebují pomoc jiné fyzické 

osoby, … 

Ne, ale součástí je 

domov pro osoby se 

zdr. post. a domov se 

zvláštním režimem Ne 

Domov seniorů 

Drachtinka, Hlinsko 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením s 

diagnózou 

amyotrofická 

laterální skleróza 

(pro 1 konkrétního 

uživatele) 

Senioři od 60 let věku 

převážně z Hlinecka se 

sníženou pohyblivostí, 

schopností sebeobsluhy z 

důvodu věku nebo 

zdravotního postižení, … 

Ano (ale jen pro 1 

konkrétní osobu s 

amyotrofickou laterální 

sklerózou) Neuvedeno 

Dům klidného stáří 

Glossus s.r.o., Luže 
Senioři 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Lůžkové a sociální 

centrum pro seniory 

o.p.s., Chrudim 
Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním 

Osoby starší 60 let, které 

dosáhly věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu a 

pro trvalé změny zdravotního 

stavu potřebují pravidelnou 

pomoc druhé osoby, … 

Ne (ale součástí je 

domov se zvl. režimem 

a domov pro osoby se 

zdr. post.) Ne 

Domov pro seniory 

Seč 
Senioři, osoby s 

tělesným postižením 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

V registru v příloze je 

napsáno, že nepříjimají: 

osoby se zrakovým 

postižením - na 

stránkách tato Ne 
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informace není, ale není 

tam ani žádná 

informace o tělesným 

postižení)  

SeneCura 

SeniorCentrum 

Chrudim - DS 
Senioři 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH  Neuvedeno 

Domov u Fontány, 

Přelouč 

Senioři. Domov pro 

seniory poskytuje 

pobytové služby 

sociální péče osobám 

od 60 let věku, 

jejichž soběstačnost 

je snížena z důvodu 

věku nebo změn 

zdravotního stavu a 

vyžadují pravidelnou 

pomoc jiné fyzické 

osoby. Preferovány 

jsou osoby s trvalým 

bydlištěm v 

Pardubickém kraji. Tatáž 

Ne (nepříjimají osoby 

sluchově a zrskově 

postižené) + součástí je 

domov se zvl. režimem  Ne 

Domov pro seniory 

U Kostelíčka 

Pardubice 

Senioři 

Osoby, od 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost a 

jejichž zdravotní stav či 

sociální situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Dubina Pardubice 

Senioři 

Osoby starší 60 let, se 

sníženou pohyblivostí, 

sníženou schopností 

sebeobsluhy či zdravotního 

postižení, … 

Není uvedeno na 

stránkách i přesto, že to 

v cílové skupině 

zmiňují - uvádějí jen, že 

přijímají imobilní Neuvedeno 

Sociální služby 

města Moravská 

Třebová 

Senioři 

Osoby starší 63 let, které 

vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou 

dlouhodobě zajišťovat své 

životní potřeby ve vlastním 

prostředí, … 

Ne (nepříjímají osoby s 

těžkými smyslovými 

poruchami)  Ne 

Domov Pod Školou, 

Litomyšl 

Senioři  

Senioři nad 60 let, kteří se 

v důsledku svého věku a ze 

zdravotních důvodů ocitli 

v nepříznivé sociální situaci 

a potřebují pravidelnou 

pomoc druhé osoby, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Sloupnice Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním 

Senioři a osoby s chronickým 

onemocněním, kteří dosahli 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, … 

Ne (pouze osoby s 

chronickým 

onemocněním, žádné 

podrobnější informace 

na stránkách uvedené 

nejsou) Neuvedeno 
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Česká katolická 

charita domov 

Mendryka Senioři  

Řádové sestry Společnosti 

dcer křesťanské lásky sv. 

Vincence de Paul, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

AZASS 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením    

Senioři a osoby se zdravotním 

postižením, kteří dosáhli 50 

let věku 

Ano (podrobnější 

informace o typu 

postižení nejsou)  Neuvedeno 

Seniorcentrum města 

Svitavy Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením    

Lidé od 50 let, kteří z důvodu 

vysokého věku, chronické 

nemoci či zdravotního 

postižení potřebují 

pravidelnou pomoc druhé 

osoby, ... 

Ano (podrobnější 

informace o typu 

postižení nejsou) Neuvedeno 

Domov na Kalvárii, 

Jaroměřice 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením 

Lidé od 50 let, kteří dosáhli 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu nebo 

pobírají invalidní důchod 

třetího stupně, a kteří již 

nemohou trvale žít ve svém 

přirozeném sociálním 

prostředí, … 

? Nenašla jsem 

podrobnější informace 

o lidech s postižením Neuvedeno 

Domov důchodců sv. 

Zdislavy, Červená 

Voda Senioři  

Osoby starší 60 let v 

nepříznivé sociální situaci se 

sníženou soběstačností, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Ústí nad Orlicí  

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením, 

neposkytujeme 

služby osobám s 

ACH 

Senioři od 65 let věku, 

případně mladší, kteří jsou 

závislí na pomoci jiné osoby, 

… 

Nejsou uvedeny 

podrobnosti o lidech s 

postižením  Neuvedeno 

Zařízení sociální 

péče Choceň 
Senioři 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno,  Neuvedeno 

Sociální služby 

Česká Třebová 

Senioři 

Osoby, jejichž soběstačnost 

v oblastech péče o vlastní 

osobu (čistota, strava, 

oblékání, zdraví, orientace, 

komunikace a mobilita) je 

snížena především z důvodu 

věku (od 65 let věku), … Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální služby 

Lanškroun - DS 

Senioři 

osoby starší 60 let, kteří 

potřebují nepřetržitou 

komplexní péči v rozsahu 

námi nabízených služeb, … 

Není uvedeno 

(nepříjimají lidi s 

mentálním postižením) Neuvedeno 

Dům pokojného stáří 

Naděje, Vysoké 

Mýto  

Senioři 

Osoby od 50 let se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, kteří jsou 

závislí na pravidelné pomoci 

jiné fyzické osoby, … 

Není uvedeno (uvádějí 

jen, že nepřijímají lidi s 

ACH) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vysoké Mýto  Senioři  

Osoby starší 55 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. Neuvedeno 
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zejména z důvodu věku, 

zdravotního stavu, … 

režimem pro osoby s 

ACH) 

Domov Laudon, 

Albrechtice 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním Od 55 let  

Ne, jen osoby s 

chronickým 

onemocněním Neuvedeno 

Olomoucký kraj         

Domov pro seniory 

Javorník (zařízení 

sídlí na třech 

adresách) 
Senioři 

Senioři od 60 let, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci a mají sníženou 

soběstačnost především z 

důvodu věku, … 

Ne (nepříjimají:  

seniory s přidruženým 

těžkým smyslovým 

postižením (zraku, 

sluchu), … Ne 

Domov důchodců, 

Zlaté Hory 

Senioři 

Poskytuje pobytové služby, 

zejména ubytování, 

stravování, služby 

ošetřovatelské a zdravotní 

péče, a to seniorům, kteří 

potřebují podporu nebo péči 

jiné osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pokojného 

stáří sv. Hedviky, 

Vidnava 

Senioři od 60 let a 

osoby se zdravotním 

postižením od 55 let 

Senioři od 60 let, kteří pro své 

stáří nebo nemoc ztrácejí 

schopnost sebeobsluhy, … a 

osoby se zdravotním 

postižením od 55 let, které pro 

svou nemoc (CMP) ztrácejí 

schopnost sebeobsluhy a 

nemohou dále žít ve svém 

přirozeném prostředí, … 

Ne (nepřijímají osoby s 

těžkým smyslovým 

postižením - nevidomí, 

neslyšící, hluchoslepí) 

vyžadující speciální 

péči, … Ne 

Domov pokojného 

stáří sv. Františka, 

Javorník 

Senioři  

Senioři od 60 let, kteří pro své 

stáří nebo nemoc ztrácejí 

schopnost sebeobsluhy, … a 

osoby se zdravotním 

postižením od 55 let, které pro 

svou nemoc (CMP) ztrácejí 

schopnost sebeobsluhy a 

nemohou dále žít ve svém 

přirozeném prostředí, … Není uvedeno Neuvedeno 

Dům S.M. Stanislavy 

Ernstové, Bílá Voda 

Senioři  

Poživatelé důchodu, kteří 

vzhledem ke svému 

onemocnění a alarmující 

sociální situaci, do které se 

dostali, mají nízkou schopnost 

postarat se sami o sebe, … Není uvedeno Neuvedeno 

Centrum sociálních 

služeb Jeseník 

Senioři se sníženou 

soběstačností, jejichž 

situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby Senioři od 65 let Není uvedeno Neuvedeno 

Dům pokojného stáří 

sv. Anny, Velká 

Bystřice 

Senioři  

Senioři od 60 let, kteří 

vhledem ke snížené 

soběstačnosti v základních 

životních dovednostech již 

nemohou objektivně setrvat 

Není uvedeno 

(nepříjimají: seniory s 

mentální poruchou, …) Neuvedeno 
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ve svém přirozeném prostředí, 

… 

Domov Hrubá Voda, 

Hlubočky 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu věku nebo 

zdravotního stavu, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

mentální retardací, se 

smyslovým postižením) 

+ součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH Ne 

Domov pro seniory 

Červenka, Litovel 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) Senioři  

Senioři od 60 let, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu věku nebo 

zdravotního stavu, … 

Ne (nepříjimají: osoby 

se smyslovým 

postižením, …) Ne 

Domov seniorů 

Franišek, Náměšť na 

Hané  
Senioři  

Senioři od 60 let, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu věku nebo 

zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

POHODA 

Chválkovice 

(zařízení sídli na 

čtyřech adresách) 

Senioři se ztrátou 

soběstačnosti 

způsobenou věkem, 

změnou zdravotního 

stavu, případně se 

syndromem poruch 

intelektu získaným v 

průběhu stáří, kteří z 

těchto důvodů 

nemohou žít ve své 

vlastní domácnosti a 

potřebují podporu a 

pomoc druhé osoby.  Tatáž 

Ne (nepříjimají ty, kteří 

se dorozumívají pouze 

prostřednictvím 

dotykové abecedy a 

podobných taktilních 

systémů, …) ? 

Domov pro seniory 

Štenberk 

Senioři  

Osoby od 60 let věku, jejichž 

situace vyžaduje 24 hod. 

pomoc a podporu jiné fyzické 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniroy 

Uničov 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením Tatáž  

? (o lidech s postižením 

nejsou na stránkách 

žádné podrobnější 

informace) Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

OLOMOUC Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Lidé od 55 let věku nebo věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, jejichž 

potřeba sociální a zdravotní 

podpory je taková, že jim 

neumožňuje pobyt v domácím 

prostředí, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH  Neuvedeno 

Domov seniorů 

Komárov 

Senioři - 55 let a 

více, jejichž sociální 

situaci a zdravotní 

stav již nelze řešit v 

domácím prostředí 

pomocí rodiny, 

popřípadě jiných 

pečujících osob, … Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Soběsuky, Plumlov 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku, 

zdravotního stavu, … 

Není uvedeno (uvádějí 

jen, že nepříjimají 

osoby s ACH, …) Neuvedeno 

Domov pokojného 

stáří Bohuslavice 

Senioři  

Senioři od 60 let se sníženou 

soběstačností, kteří si 

nedokáží zajistit sami, ani 

prostřednictvím jiné 

fyzické osoby, pomoc ve 

svém přirozeném sociálním 

prostředí, ... 

Není uvedeno  

(nepříjimají: osoby s 

mentálním postižením, 

osoby s těžkým 

smyslovým postižením 

- neslyšící, nevidomé, 

hluchoslepé, … 

důvodem je chybějící 

kvalifikace Ne 

Domov pro seniory 

Prostějov 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří z 

důvodu věku a nepříznivého 

zdravotního stavu potřebují 

pravidelnou pomoc jiné 

osoby, … 

Není uvedeno 

(nepříjimjí: osoby s 

mentální poruchou, …) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Ludmírov 

Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu věku,  … 

Ne - nepřímají osoby, 

které vyžadují 

specifickou formu 

komunikace ? 

Domov pro seniory 

Kostelec na Hané 

Senioři  

Osoby v důchodovém věku 

(nad 63 let), kteří se dostali do 

nepříznivé sociální situace z 

důvodu nemoci, zdravotního 

postižení, ztráty soběstačnosti 

a kteří z uvedených příčin 

nemohou žít ve svém 

přirozeném, původním 

prostředí, … 

Není uvedeno (na 

stránkách nejsou 

podrobnosti o přijetí 

lidí s postižením - 

uvádějí jen, že dům je 

bezbariérový Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jesenec 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost a kteří 

se ocitli z důvodu věku a zdr. 

stavu v nepříznivé soc. 

situaci, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Centrum sociálních 

služeb Prostějov 

(zařízení sídlí na 

třech adresách) Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, … 

Není uvedeno, součástí 

je domov pro osoby s 

ACH Neuvedeno 

Domov u rybníka 

Víceměřice 

Senioři 

Osoby od 65 let se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, 

jejichž nepříznivá životní 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

Ne (nepřijímají: osoby s 

mentální poruchou, 

osoby zcela nevidomé a 

neslyšící …) + součástí 

je domov se zvl. 

režimem a domov pro 

zdr. postižené  Ne 

Domov seniorů 

Hranice 

Senioři 

Osoby od 60 let, které jsou při 

péči o vlastní osobu a při 

zajištění soběstačnosti závislé 

na pomoci jiné fyzické osoby, 

… 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Tovačov 

Senioři 

Senioři se sníženou 

soběstačností a pohyblivostí, 

kteří jsou v důsledku nemoci 

či chronického postižení 

trvale odkázáni na péči a 

pomoc jiné osoby, … 

? Na stránkách píšou 

jen o chronickém 

postižení + součástí je 

domov se zvl. Režimem  Neuvedeno 

Domov na zámečku 

Rokytnice 

Senioři 

Senioři ve věku od 55 let, 

kteří jsou závislí na pomoci 

jiné fyzické osoby při péči o 

vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Radkova Lhota 

Senioři 

Osoby od 55 let věku se 

sníženou soběstačností z 

důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Přerov 

Senioři  

Senioři od 60 ti let věku, kteří 

potřebují pravidelnou pomoc 

druhé osoby při zajištění 

podpory, pomoci a péče o 

vlastní osobu, … 

Ne (nepříjimají: osoby 

hluchoslepé (nezajistí 

kvalitní péči), osoby s 

duševním či menálním 

onemocněním, které by 

narušovalo kolektivní 

soužití, …) Ne 

Centrum Dominika 

Kokory 

Senioři  

Senioři od 65 let, kteří z 

důvodu věku nebo snížené 

soběstačnosti nejsou schopni 

zabezpečit si péči o svojí 

osobu, … popřípadě službu 

lze nabídnout i jejich dětem s 

mentálním postižením nad 26 

let. 

? Asi děti seniorů s 

mentálním postižením 

nad 26 let, ale 

podrobnější informace 

jsem nenašla, Součástí 

Centra Dominika je i 

domov pro osoby se 

zdr. postižením  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Mohelnice 

Senioři, osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

s chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením a osoby 

se zdrvotním 

postižením 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují vzhledem ke svému 

celkovému zdravotnímu stavu 

občasnou nebo nepřetržitou 

základní ošetřovatelskou péči, 

… 

? O typech postižení 

uvedených na stránkách 

MPSV jsem nenašla na 

stránách domova žádné 

podrobnosti  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Sobotín 

Senioři 

Osoby nad 60 let, které mají 

takový zdravotní stav, který 

umožňuje žít v podmínkách 

podobným domácímu 

prostředí, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov důchodců 

Štíty 

Senioři Senioři od 60 let 

Ne (nepříjimají osoby 

se středně těžkým a 

těžkým mentálním 

postižením, osoby se 

smyslovým postižením 

- nevidomí, 

hluchoslepí, Ne 
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hluchoněmí a neslyšící, 

kteří vyžadují speciální 

péči, … + součástí je 

domov se zvl. režimem  

Sociální služby 

Libina 
Senioři  

Osoby od 60 let se sníženou 

soběstačností vyžadující 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Sociální služby pro 

seniory Šumperk  

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby starší 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost v 

základních životních 

dovednostech a potřebují 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

? Na stránkách MPSV 

uvádějí, že osoby se 

zdravotním postižením 

příjimají, ale na 

stránkách píší, že 

nepříjimají osoby se 

smyslovým postižením 

(nevidomé, 

hluchoněmé, 

hluchoslepé a neslyšící, 

kteří vyžadují speciální 

péči, … + součástí je 

domov se zvl. režimem  Ne 

Moravskoslezský 

kraj          

Domov odpočinku ve 

stáří Dolní Moravice 

Senioři  

Osoby od 65 let a výjimečně 

lidé v předseniorském věku 

od 40 let, které mají sníženou 

soběstačnost a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Dále 

výjimečně se svými 

dospělými dětmi se 

zdravotním postižením od 40 

let, které také potřebují pomoc 

druhé osoby 

Ne (nepříjimají osoby 

se smyslovým 

postižením - nevidomí, 

hluchoněmí, 

hluchoslepí, … + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Ne 

Domov pro seniory 

Osoblaha 

Senioři  

Senioři od 65 let věku se 

sníženou schopností zvládat 

základní životní potřeby, kteří 

při péči o vlastní osobu 

potřebují podporu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Krnov 

Senioři starší 65 let s 

prokazatelně 

sníženou 

soběstačností až 

úplnou závislostí 

zejména z důvodu 

věku, jejichž sitauce 

vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické 

osoby, … Tatáž 

Není uvedeno + 

součástí je domov se 

zvl. režimem  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vrbno  

Senioři  

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, … s trvalým 

bydlištěm ve Vrbně pod Není uvedeno Neuvedeno 
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Pradědem nebo v 

Moravskoslezském kraji 

Česká katolická 

chartita domov 

Město Albrechtice 

Senioři  

Služba je určena od 65 let (i 

mladším pokud jsou v 

invalidním důchodu) sestrám 

Kongregace Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského 

a kněžím, jejichž zdravotní 

stav vyžaduje podporu a péči 

jiné osoby a kteří chtějí žít v 

církevním prostředí, … 

Není uvedeno (uvádějí 

jen, že příjimají osoby 

mladší 65 let pokud 

jsou v invalidním 

důchodu) Neuvedeno 

Centrum sociálních 

služeb pro seniory 

Pohoda 

Senioři, osoby s 

kombinovaným 

postižením, osoby s 

tělesným postižením 

a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby starší 65 let se středně 

těžkou, těžkou nebo úplnou 

závislostí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu 

vysokého věku do té míry, že 

jejich situace vyžaduje 

pravidelnou 24 hodinovou 

pomoc druhé osoby, … Ano Ano 

Domov sv. Alžběty 

Jablunkov 

Senioři s chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

úlnou hluchotou nebo 

slepotou, …) Ne 

Charitní dům pro 

seniory Hnojník (v 

seznamu MPSV 

dvakrát) 

Senioři  

Osoby starší 65 let žijící trvale 

na území Moravskoslezského 

kraje, které z důvodu 

vysokého věku nebo 

zdravotního stavu nemohou 

žít ve svém domácím 

prostředí, … 

Není uvedeno (uvádějí, 

že poskytují služby 

podle individuální 

situace klienta) Neuvedeno 

Středisko sociálních 

služeb města 

Frýdlant nad 

Ostravicí 

Senioři 

Senioři v obtížné životní 

situaci ve věku od 65 let, kteří 

jsou částečně nebo zcela 

nesoběstační z důvodu 

chronické nemoci nebo věku, 

… 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby s 

těžkým a hlubokým 

mentálním postižením)  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Ondráš 
Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

? Na MPSV uvádějí, že 

příjimají osoby se zdr. 

postižením, ale na 

stránkách nelze najít 

podronosti Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Frýdek-Místek 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) Senioři 

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Sosna Třinec Senioři s chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

? Na MPSV uvádějí, že 

příjimají osoby se zdr. 

postižením, ale na 

stránkách uvádějí, že 

nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

osoby s absolutní Ne 
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hluchotou a slepotou, 

… 

Domov Nýdek 

Senioři 

Osoby starší 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

absolutní slepotou, 

které jsou zároveň 

mobilní a osoby 

neslyšící) Ne 

Dům pokojného stáří 

Frýdek-Místek 

(zařízení sídlí na 

třech adresách) 
Senioři 

Osoby od 60 let věku, kteří 

vyžadují pravidelnou pomoc 

druhé osoby při uspokojování 

svých základních životních 

potřeb, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Penzion pro seniory 

Frýdek-Místek 
Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby od 60 let zejména z 

okresu Frýdek-Místek, kteří 

mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku nebo 

zdravotního stavu, … 

? Na MPSV uvádějí, že 

přijímají osoby se zdr. 

post., ale na stránkách 

nelze najít podrobnosti Neuvedeno 

Obecně prospěšná 

společnost Sv. Josefa 

- Dům Sv. Josefa, 

Ropice 
Senioři 

Osoby, které jsou seniorského 

věku (od 55 let), mají 

sníženou soběstačnost 

v základních životních 

dovednostech, ... 

Ne (nepříjimají osoby 

se závažným 

smyslovým postižením 

- hluchoněmí, 

hluchoslepí) Ne 

Senior domy 

POHODA - DS, 

Třinec 

Senioři 

Senioři od 60 let věku, jejichž 

zdravotní a sociální stav 

vyžaduje pomoc druhé osoby 

a jejichž situaci nelze řešit 

pomocí rodiny, … 

Ne (nepříjimají osoby 

hluchoněmé a 

hluchoslepé osoby, 

které vyžadují 

poskytnutí jiné sociální 

služby (domov pro 

osoby se zdravotním 

postižením, …) Ne 

SAREPTA Komorní 

Lhotka, domov pro 

seniory (v seznamu 

MPSV uveden 

dvakrát)  Senioři 

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

SENIOR DOMY 

JABLUNKOV 
Senioři, osoby z 

Moravskoslezského 

kraje 

Senioři od 60 let věku, jejichž 

zdravotní a sociální stav 

vyžaduje pomoc druhé osoby, 

… 

? (nepříjimají: osoby 

hluchoněmé, 

hluchoslepé, nevidomé, 

slepé, hluché s 

výjimkou osob se 

zbytky zraku nebo 

sluchu, …) Ne 

Společně ve stáří, 

Palkovice 

Senioři 

Lidé od 60 let z celého 

Moravskoslezského kraje se 

sníženou pohyblivostí a 

schopností sebeobsluhy z 

důvodu věku nebo 

zdravotního postižení, … 

? Na stránkách uvádějí, 

že přijímají osoby se 

zdr. post., ale 

podrobnosti uvedeny 

nejsou) Neuvedeno 

Obecně prospěšná 

společnost 

Důstojnost, Nýdek Senioři 

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 
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Charitní dům 

pokojného stáří sv. 

Františka, Bohumín 

Senioři 

Lidé od 65 let, kteří již z 

důvodu špatného zdravotního 

stavu nejsou schopni žít ve 

svém bytě či domě ani za 

pomoci rodiny, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Centrum sociálních 

sužeb Český Těšín 

Senioři, zařízení 

poskytuje pobytové 

služby starším 

občanům, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, … Od 65 let  

Osoby, které v 

důsledku svého 

zdravotního stavu nebo 

postižení potřebují 

pomoc a podporu v 

domovech pro osoby se 

zdr. postižením - 

například osoby, jejichž 

smyslové postižení je 

ve formě úplné ztráty 

sluchu nebo zraku, … Ne 

Charitní dům 

pokojného stáří 

Český Těšín Senioři 

Osoby starší 65 let žijící trvale 

na území České republiky, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

…) Neuvedeno 

Dům seniorů 

"POHODA", Orlová 

Senioři 

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, 

zdravotnímu a sociálnímu 

stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SLEZSKÉ 

HUMANITY, 

Orlová Senioři  

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SLEZSKÉ 

HUMANITY, 

Karviná Senioři 

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SLEZSKÉ 

HUMANITY, Český 

Těšín Senioři 

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Vesna, 

Orlová   

Senioři  

Osoby starší 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost v 

základních životních 

dovednostech, které vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

těžkým smyslovým 

postižením - nevidomí, 

hluchoněmí a neslyšící, 

kteří vyžadují speciální 

prostředí a péči, osoby s 

mentálním postižením, 

…) Ne 

Nový domov, 

Karviná  

Senioři 

Osoby od 65 let, které 

vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu jsou 

odkázáni na pravidelnou 

pomoc nebo podporu 

přizpůsobenou jejich 

individuálním potřebám, ... Není uvedeno Neuvedeno 



106 
 

Domov Jistoty, 

Bohumín 

Senioři a osoby s 

chronickm duševním 

onemocněním 

Osoby od 65 let věku, které 

mají sníženou soběstačnost z 

důvodů 

chronického duševního 

onemocnění a osobám od 65 

let věku se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, 

... Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Březiny, 

Petřvald 

Senioři  

Osoby od 65 let, kteří 

vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu potřebují 

pravidelnou pomoc či 

podporu přizpůsobenou jejich 

individuálním potřebám, … 

Ne (nepříjimají osoby 

se smyslovým 

postižením - neslyšící, 

nevidomí, …) Ne 

Gerontocentrum 

ČČK nestátní 

zařízení sociální 

péče, Český Těšín 

Senioři, osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

s chronickým 

onemocněním, osoby 

s kombinovaným 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Senioři starší 80 let a senioři 

mladší 80 et v akutní 

nepříznivé situaci, … 

? Na stránkách MPSV o 

lidech s potižením píší, 

ale na stránkách 

zařízení nejsou 

podrobnější informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SLEZSKÉ 

HUMANITY, Horní 

Suchá Senioři 

Osoby nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Havířov 

Senioři  

Osoby nad 65 let, kteří z 

důvodu vysokého věku, 

nepříznivého zdravotního 

stavu či tíživé sociální situace 

potřebují pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … 

Ano - Nepříznivým 

zdravotním stavem je 

chápáno dlouhodobé 

tělesné, duševní 

(deprese, 

demence, úzkostné 

stavy) problémy, 

tělesné postižení či 

kombinované postižení  Ne 

SENIOR DOMY 

POHODA, Český 

Těšín 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s kombinovaným 

postižením, osoby 

tělesným postižením, 

osoby se zdravotním 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Osoby od 60 let věku, jejichž 

zdravotní a sociální stav 

vyžaduje pomoc druhé osoby, 

… 

? Na stránkách MPSV 

uvádějí, že osoby se 

zdravotním postižením 

příjimají, ale na 

stránkách domova 

uvádějí, že nepříjimají 

hluchoněmé a 

hluchoslepé, které 

vyžadují poskytnutí jiné 

sociální služby Ne 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

HAVÍŘOV 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby od 55 let věku nebo 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, jejichž 

potřeba sociální a zdravotní 

podpory je taková, že jim 

? Na stránkách MPSV o 

lidech s postižením píší, 

ale na stránkách 

zařízení nejsou 

podrobnější informace Neuvedeno 
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neumožňuje pobyt v domácím 

prostředí, … 

Domov Cesmína, 

Bohumín 

Senioři 

Osoby od 65 let věku se 

sníženou soběstačností, 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby - přednostně 

osoby s trvalým pobytem v 

Bohumíně 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby s 

těžkou a hlubokou 

mentální retardací) Neuvedeno 

Domov Hortenzie, 

Frenštát pod 

Radhoštem 

Senioři, osoby starší 

65 let, včetně 

manželských párů, s 

potřebou pomoci z 

důvodů snížené 

soběstačnosti 

Senioři nad 65 let se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Duha, Nový 

Jičín 

Senioři (osoby ve 

věku 65 let a výše), 

kteří vzhledem ke 

svému věku a ztrátě 

soběstačnosti 

potřebují péči, která 

jim nemůže být 

zajištěna rodinnými 

příslušníky ani jinou 

formou pomoci Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Příbor 

Senioři nad 65 let, 

kteří jsou zcela nebo 

těžce závislí na 

pomoci jiné osoby Tatáž 

? Z provozních důvodů 

nejsou schopni zajistit 

péči osobám se středně 

těžkou a těžkou 

mentální retardací, … Neuvedeno 

Domov Odry 

Senioři ve věku 65 a 

více let, kteří se v 

důsledku svého věku 

a zdravotního stavu 

ocitli v nepříznivé 

situaci a potřebují 

pravidelnou pomoc 

při zajišťování svých 

životních potřeb, … Tatáž 

Není uvedeno - 

nepříjimají lidi s 

mentálním postižením, 

… Neuvedeno  

Dům pokojného stáří 

- Domov sv. Anny, 

Studénka Senioři 

Senioři od 60 let věku, kteří 

jsou závislí na péči druhé 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální zařízení 

města Bílovce 

Senioři 

Senioři (65 let a více), kteří 

dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu a 

jejich potřeba sociální a 

zdravotní podpory je taková, 

že neumožňuje pobyt v 

domácím prostředí, … 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby, 

jejichž potřeby nejsou 

slučitelné s technickým 

vybavením budovy 

(imobilní 

klienti s hmotnosti 

vyšší než 120 kg)  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

OASA Petřvaldík 

Senioři a osoby s 

kombinovaným 

postižením Tatáž (Osoby od 55 let věku) Ano Ano 
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Charitní odmov Sv. 

Mikuláše - 

Ludgeřovice 

Senioři  

Senioři od 60ti let, kteří 

potřebují podporu a pomoc, a 

to z důvodu ztráty 

soběstačnosti, věku, 

osamělosti, zdravotního 

postižení, … 

? V cílové skupině na 

stránkách domova 

uvádějí lidé se 

zdravotním postižením 

uvádějí, ale podrobnější 

informace nikoli  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

sv. Hedviky - 

Kravaře Senioři  

Senioři od 65 let se sníženou 

soběstačností z důvodu stáří 

nebo zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Vítkov 

Senioři  

Osoby od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost v 

důsledku zdravotního stavu, či 

věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory - 

Domov sv. Zdislavy, 

Opava 

Senioři 

Osoby od 65 let věku se 

sníženou soběstačností, 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby , … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Na zámku, 

Kyjovice 

Senioři  

Osoby starší 65 let, u nichž 

míra závislosti na pravidelné 

pomoci jiné fyzické osoby je 

středně těžká až úplná, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Seniorcentrum 

Slavkov 

Senioři  

Osoby nad 65 let věku se 

sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku a 

občané s nepříznivým 

zdravotním stavem, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Bílá Opava 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři  

Osoby starší 65 let, které 

vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu potřebují 

pravidelnou pomoc nebo 

podporu přizpůsobenou jejich 

individuálním potřebám, … 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby s 

vrozeným mentálním 

onemocněním - 

mentální retardace, 

Downův syndrom, …) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Ludmila, Háj ve 

Slezsku (zařízení 

sídlí na třech 

adresách) 

Osoby ve věku nad 

65 let se sníženou 

soběstačností a 

dlouhodobě 

nepříznivým 

zdravotním stavem, 

kteří jsou při péči o 

vlastní osobu závislé 

na pomoci nebo 

dohledu jiné osoby Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katolická 

charita domov Opava 

Senioři  

Řeholnice Kongregace 

Milosrdných sester III. řádu 

sv. Františka, které z důvodu 

věku a nedostatečné 

soběstačnosti potřebují 

pravidelnou pomoc jiné 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pod Vinnou 

horou, Hlučín 
Senioři  

Osoby ve věku 65 let a více, 

které mají sníženou 

Ne (nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

osobní asistencí…) ? 
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soběstačnost zejména z 

důvodů věku, … 

Vila Vančurova 

Opava 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

se zdravotním 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Seniorům starším 65let, kteří 

jsou v důsledku nemoci či 

chronického postižení trvale 

odkázáni na péči druhé osoby, 

… 

? V cílové skupině na 

stránkách MPSV 

uvádějí lidi se 

zdravotním postižením 

uvádějí, ale podrobnější 

informace na stránkách 

domova nejsou Neuvedeno 

Seniorcentrum 

Opava - Domov pro 

seniory Svaté 

Kateřiny 
Senioři 

Senioři nad 65 let věku, 

služba se zaměřuje zejména 

na seniory s vysokým 

stupněm závislosti na péči 

druhé osoby, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská 

Ostrava  

Senioři  

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … 

? Nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

které vyžadují službu 

domova pro osoby se 

zdravotním postižením Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Klimkovice 
Senioři 

Senioři pobírající starobní 

důchod a zároveň se sníženou 

mírou soběstačnosti, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice 

Senioři  

Senioři od 65 let věku se 

sníženou schopností zvládat 

základní životní potřeby, … 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby s 

vrozeným mentálním 

onemocněním - 

mentální retardace, 

Downův syndrom, …) Neuvedeno 

Domov Korýtko, 

Ostrava 

Senioři  

Senioři, kteří dosáhli věk 

rozhodný pro přiznání 

starobního důchodu a jejichž 

potřeby není možno trvale 

zajistit v domácím prostředí, 

… 

? Zájemci o službu se 

specifickými potřebami 

(např. osoby 

slabozraké, 

nedoslýchavé, lidé se 

specifickými 

stravovacími 

potřebami; lidé, kteří 

potřebují speciální 

zdravotnické a 

ošetřovatelské 

pomůcky) jsou povinni 

doložit aktuální 

lékařskou zprávu od 

odborného lékaře.  ? 

Domov Slunečnice 

Ostrava 

Senioři 

Osoby od 65 let věku, které 

potřebují vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a věku 

pravidelnou podporu či 

pomoc při péči o svou vlastní 

osobu Není uvedeno Neuvedeno 

Charitní dům sv. 

Alžběty - Ostrava  

Senioři, osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

Senioři od 65 let věku, kteří si 

nejsou schopni sami zajistit 

své potřeby v domácím 

prostředí, … 

? Na stránkách MPSV 

uvádějí, že příjimají lidi 

s postiženim a na 

stránkách domova píší, Neuvedeno 
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s chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením. 

Uživatelé trpící 

Huntingtonovou 

chrobou.  

že nepříjimají osoby se 

středně těžkým a 

těžkým mentálním 

postižením, … 

Charitní dům sv. 

Václava - domov 

pokojného stáří, 

Ostrava 

Senioři, osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním, osoby 

s chronickým 

onemocněním a 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

Senioři ve věku 65 let a více, 

primárně z okresu Ostrava a 

dále z Morvskoslezského 

kraje, jejichž sociální situaci a 

zdravotní stav nelze řešit v 

domácím prostředí, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - 

Mariánské Hory Senioři 

Osoby v nepříznivé sociální 

situaci starší 40 let, které jsou 

z důvodu zdravotního stavu 

těžce či úplně závislé na 

pravidelné pomoci druhé 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz  

Senioři 

Osoby starší 55 let, které se 

nachází v nepříznivé sociální 

situaci a vyžadují pravidelnou 

pomoc a podporu jiné osoby z 

důvodu snížené soběstačnosti, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

NA VÝMINKU, 

Ostrava Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři od 65 let, kteří 

vzhledem ke své snížené 

soběstačnosti nemohou 

setrvávat ve svém přirozeném 

prostředí, … 

? Na stránkách MPSV 

uvádějí, že příjimají lidi 

s postiženim a na 

stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

KOUSEK NEBE, 

Ostrava 
Senioři a senioři se 

sníženou 

soběstačností  

Osoby od 50 let se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje 

nepřetržitou pomoc jiné 

fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

CSS Domus, Ostrava Senioři 

Senioři starší 50 let, kteří jsou 

zčásti nebo zcela závislí na 

péči druhé osoby - jedná se o 

seniory, jejichž zdravotní stav 

se zhoršen díky věku, úrazu, 

náhlou změnou zdravotního 

stavu či prohlubující se 

demencí, osoby se zdravotním 

postižením a osoby s jiným 

zdravotním postižením starší 

50 let, kteří jsou zčásti nebo Ne Ne 
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zcela závislí na péči druhé 

osoby, ... 

Domov pro seniory 

LADA 
Senioři  

Dospelí od 55 let věku se 

sníženou schopností zvládat 

základní životní potřeby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Liberecký kraj          

Domov pro seniory 

Doksy  

Senioři Senioři od 60 let  

Ne (nepříjimají osoby, 

které jsou  odkázány na 

speciální prostředky 

komunikace, které 

personál 

neovládá (znaková řeč, 

hmatová řeč), … ? 

Domov důchodců a 

dům s pečovatelskou 

službou Zákupy Senioři  

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Mimoň 

Senioři 

Senioři a osoby od 65 let, 

které z důvodu dlouhodobého 

nepříznivého stavu potřebují 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

Ne - nejsou schopni 

zabezpečit vhodné a 

bezpečné podmínky 

(např. nevidomí, 

hluchoněmí) Ne 

Domov pro seniory, 

Stráž pod Ralskem 

Senioři  

Senioři a zdravotně postižení 

občané, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … 

? Na stránkách nejsou 

uvedeny podrobnější 

informace o přijímaní 

lidí se zdravotním 

postižením Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Česká Lípa 

Senioři se sníženou 

soběstačností, které 

potřebují celodenní 

péči druhé osoby a 

tato potřebná péče 

jim nemůže být 

zajištěna v jejich 

domácnosti ani 

rodinnými 

příslušníky Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Senior centrum Nový 

Bor 

Senioři, senioři se 

zdravotním 

postižením a osoby v 

terminálním stadiu, 

osoby s chronickým 

onemocněním. 

Cílovou skupinou 

jsou klienti 

především z okresu 

Česká Lípa. 

Osoby od 65 let, které jsou 

odkázány na trvalou pomoc 

další osob, … 

? Na webu MPSV 

uvádějí, že příjimají 

osoby se zdr. post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov důchodců 

Velké Hamry 

Senioři  

Osoby od 65 let, kteří 

z důvodu snížené 

soběstačnosti v důsledku 

onemocnění či věku, jsou 

při péči o sebe a běžné životní 

potřeby zcela nebo částečně Není uvedeno Neuvedeno 
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odkázání na pomoc druhé 

osoby, … 

Domov důchodců 

Jablonecké Paseky 

Senioři, kteří dosáhli 

věku 65 a více let, 

mají sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku a jsou 

plně odkázány na 

pravidelnou pomoc 

jiné osoby, … Tatáž 

Ne - nepříjimají osoby, 

které jsou odkázány na 

speciální prostředky 

komunikace, které 

personál neovládá - 

znaková řeč ? 

U přehrady, Domov 

pro seniory Jablonec 

nad Nisou  Senioři 55+ , osoby 

se zdravotním 

postižením 

Osoby od 55ti let se 

zdravotním postižením, 

kterým není možné potřebnou 

podporu a péči zajistit 

prostřednictvím sociální 

služby a rodiny v domácím 

prostředí, … 

? Na stránkách domova 

i v registru MPSV 

uvádějí, že příjimají lidi 

se zdr. post., ale nelze 

dohledat podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pokojného 

stáří - Domov sv. 

Vavřince, Chrastava Senioři  

Osoby nad 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, ... Není uvedeno Neuvedeno 

DOMOV U 

SPASITELE 

středisko Husitské 

diakonie, Frýdlant 

Senioři  

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost a jejich 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby, … 

? Nepříjimají osoby, 

které požadují jinou 

službu a jimž nelze 

prostřednictvím služby 

domova pomoci naplnit 

jejich osobní cíle a 

potřeby Neuvedeno 

Vila Rozálie, 

Jindřichovice pod 

Smrkem 

Senioři, kteří dosáhli 

věku 65 a více let, 

mají sníženou 

soběstačnost z 

důvodu věku a jsou 

plně odkázány na 

pravidelnou pomoc 

jiné osoby, … Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vratislavice nad 

Nisou  

Senioři 

Senioři nad 65 let, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc druhého člověka z 

důvodu snížené soběstačnosti, 

zejména v důsledku vysokého 

věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Český Dub 
Senioři, kteří dosáhli 

věku 65 a více let, 

mají sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, … Tatáž 

Ne (nepříjimají osoby, 

jejichž požadavky na 

službu překračují naše 

možnosti (nevidomé, 

neslyšící, hovořící 

jiným než českým či 

slovenským jazykem), 

osoby s mentálním 

postižením, … Ne 

Domov 

KOPRETINA, 

Liberec 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost vyplývající 

zejména z důvodu věku, Není uvedeno Neuvedeno 
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osoby se zdravotním 

postižením 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

SeneCura  

SeniorCentrum, 

Vratislavice nad 

Nisou  

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby od 60 let věku nebo 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, … 

? Na webu MPSV 

uvádějí, že příjimají 

osoby se zdr. post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

DS Sychrov, 

Radimovice 

Senioři 

Žadatelé, kteří dosáhli 55 let 

věku nebo věku rozhodného 

pro přiznání starobního 

důchodu, jejichž potřeba 

sociální a zdravotní podpory 

je taková, že jim neumožňuje 

pobyt v domácím prostředí, 

… 

Ne (Nepříjimají osoby 

odkázané na speciální 

prostředky komunikace, 

které personál neovládá 

(např. znaková řeč, 

Braillovo písmo), … ? 

Domov důchodců 

Pohoda, Turnov 

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost z 

důvodu věku a 

potřebují pomoc jiné 

fyzické osoby v 

průběhu celého dne a 

dosáhli 65 let Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory - 

Podmoklice, Semily 

Senioři, osoby s 

tělesným postižením 

a osoby se 

zdravotním 

postižením  

Služba je poskytována 

osobám s tělesným 

postižením, se zdravotním 

postižením a seniorům od 60 

let věku 

Některé skupiny - 

například nepříjimají 

osoby s těžkým 

mentálním postižením Neuvedeno 

Domov důchodců 

Rokytnice nad 

Jizerou  

Senioři, kteří dosáhli 

věku 60 a více let, 

mají sníženou 

soběstačnost a jsou 

plně odkázány na 

pravidelnou pomoc 

jiné osoby, … Tatáž 

Není uvedeno - 

nepříjimají osoby 

požadující službu 

formou osobní 

asistence ? 

Královéhradecký kraj         

Domov důchodců 

Humburky 

Senioři, kteří mají 

bydliště v 

Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj 

Senioři od 60 let, kteří se 

nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci z důvodu 

snížené soběstačnosti, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Černožice 

Senioři, kteří mají 

bydliště v 

Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj 

Senioři od 65 let věku, kteří 

jsou těžce nebo úplně závislí 

na pomoci jiné osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov důchodců 

ChD - Zdislava, 

Třebechovice pod 

Orebem 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením, osoby se 

zdravotním 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Občani, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu nebo jim 

byl přiznán invalidní důchod a 

kteří pro trvalé změny 

zdravotního stavu, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s potižením, ale na 

stránkách zařízení 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov V Podzámčí, 

Chlumec nad 

Cidlinou 

Senioři, kteří mají 

bydliště v 

Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj 

Senioři od 65 let věku, kteří 

z důvodu ztráty soběstačnosti 

nejsou schopni nebo nemají 

možnost žít ve svém domácím 

prostředí a to ani za podpory, 

pomoci, … 

Není uvedeno (odborný 

personál umí zajistit 

kvalitní službu pouze 

těm klientům, kterým je 

naše služba určena, …) Neuvedeno 

Domov U Biřičky, 

Hradec Králové 

Senioři (především z 

Královéhradeckého 

kraje) 

Senioři, kteří z důvodu věku, 

zdraví a sociální situace 

potřebují pravidelnou pomoc 

druhého člověka, ... Není uvedeno Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
Senioři a osoby s 

jiným zdr. 

postižením  

Osoby od 55 let věku nebo 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, jejichž 

potřeba sociální a zdravotní 

podpory je taková, že jim 

neumožňuje pobyt v domácím 

prostředí, … Není uvedeno Neuvedeno 

DOMOV LIBUŠE, 

Kratonohy 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

a Pardubickém kraji 

a s prokázanou 

vazbou na 

Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři od 65 let věku, jejichž 

stav vyžaduje pomoc druhé 

osoby při zajištění běžných 

denních činností, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Mlázovice 

Senioři trvale žijící 

zejména ve správním 

území města Jičína a 

dále senioři s 

bydlištěm v 

Královéhradeckém 

kraji, … Senioři od 65 let  

? Není uvedeno, osoby, 

které mají natolik 

specifické potřeby, že 

je služba nedokáže 

zajistit nebo 

dlouhodobě 

podporovat, a to s 

ohledem ke svému 

personálnímu obsazení 

a 

materiálně-technickému 

vybavení ? 

Oblastní charita 

Sobotka - Domov 

pokojného stáří 

Libošovice 
Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a ztrátě 

soběstačnosti, nejsou schopni 

se sami o sebe postarat a Není uvedeno Neuvedeno 
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potřebují pomoc jiné fyzické 

osoby, … 

Domov pro seniory 

Nová paka 

Senioři 

Senioři od 65 let věku, kteří 

již nezvládají samostatný 

život ve své domácnosti ani za 

pomoci rodiny a dalších 

návazných sociálních služeb, 

... Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální služby 

města Hořice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením. Službu 

poskytujeme 

seniorům 

důchodového věku 

ze spádové oblasti v 

působnosti 

pověřeného obecního 

úřadu Hořice v 

Podkrkonoší. 

Senioři ve věkové kategorii 

65 a více let prostřednictvím 

pobytové služby důstojné 

a bezpečné zázemí, ... 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s potižením, ale na 

stránkách zařízení 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jičín 

Senioři. Služba je 

přednostně určena 

pro obyvatele s 

trvalým pobytem ve 

městě Jičín a 

následně pro 

obyvatele s trvalým 

pobytem ve 

spádových obcích 

obecního úřadu obce 

s rozšířenou 

působností Jičín. 

Senioři, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální služby obce 

Chomutice - Domov 

pro seniory 

Senioři  

Senioři od 60 let výše, kteří 

potřebují celodenní péči jiné 

fyzické osoby z důvodu 

snížené schopnosti 

sebeobsluhy a pohyblivosti, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

SAMANIT, Dětěnice 

Senioři  

Senioři od věku 65 let, kteří 

ať již z důvodu věku, změn 

jejich zdravotního stavu či 

snížené soběstačnosti, 

potřebují pravidelnou pomoc 

a péči další osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov odpočinku ve 

stáří Justynka  

Senioři. Služba je 

určena pro osoby s 

trvalým bydlištěm v 

Hronově nebo s 

prokázanou vazbou 

na Hronov. 

Senioři starší 65 let, kteří se 

nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci, mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku a k řešení této 

situace potřebují pravidelnou 

pomoc jiné osoby, … Není uvedeno  Neuvedeno 

Centrum sociálních 

služeb Naděje 

Broumov Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují celodenní 

komplexní péči, … Není uvedeno Neuvedeno 
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Městské středisko 

sociálních služeb 

Oáza, Nové Město 

nad Metují 

Senioři, obyvatelé 

Nového Města nad 

Metují a obcí 

správního obvodu 

Městského úřadu 

Nové Město nad 

Metují, kteří splňují 

podmínku tříletého 

trvalého a 

prokazatelného 

pobytu v Novém 

Městě nad Metují či 

obci správního 

obvodu, … 

Senioři od 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost hlavně 

z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Malá Čermná, 

Hronov 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

a Pardubickém kraji 

a s prokázanou 

vazbou na 

Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři od 55 let výše, kteří 

mají sníženou soběstačnost, 

oslabení nebo ztrátu 

schopnosti zejména z důvodu 

věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domovy na 

Třešňovce, Česká 

Skalice (zařízení sídlí 

na dvou adresách) 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

a Pardubickém kraji 

a s prokázanou 

vazbou na 

Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři od 60 let věku, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, ať již z důvodu věku 

nebo zdravotního stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Police nad Metují 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

a Pardubickém kraji 

a s prokázanou 

vazbou na 

Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři, kteří dosáhli 65 let 

věku a pro změny zdravotního 

stavu potřebují podporu, jež 

jim nemůže být zajištěna 

členy jejich rodiny ani 

pečovatelskou službou, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Náchod 

Senioři, kteří mají 

trvalé bydliště ve 

městě Náchod 

minimálně 3 roky v 

době podání žádosti 

k přijetí 

Senioři od 62 let, kteří se 

ocitli v naléhavé nepříznivé 

sociální situaci, protože už 

vůbec nejsou schopni z 

důvodu věku a zdravotního 

stavu zvládat bezpečně úkony 

péče o svoji osobu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Hronov - Malá 

Čermná  

Osoby s chronickým 

onemocněním, osoby 

s kombinovaným 

postižením, osoby s 

jináým zdravotním 

postižením, osoby, 

které vedou rizikový 

způsob života nebo 

Senioři od 65 let, klientům, 

jejichž situace vyžaduje 

nepřetržitou a pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 
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jsou tímto způsobem 

života ohroženy 

Domov pro seniory 

Marie, Náchod 

Senioři, kteří mají 

trvalé bydliště ve 

městě Náchod 

minimálně 3 roky v 

době podání žádosti 

k přijetí 

Senioři od 65 let trvale závislí 

na pomoci druhé osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Geratrické centrum 

Týniště nad Orlicí  

Senioři  

Senioři od 65 let, kteří nemají 

dostatek fyzických a 

psychických sil, potřebující 

trvalou pomoc druhé osoby, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katlická 

charita domov 

Rokole 
Senioři 

Řeholní sestry České 

provincie sekulárního institutu 

Schönstattské sestry Mariiny, 

… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jitřenka, Opočno 

Senioři, osoby s 

tělesným postižením, 

osoby se zdravotním 

postižením. Senioři z 

Opočna a spádových 

obcí, popř. osoby, 

které mají k Opočnu 

nějaké vazby, a které 

nemohou ze 

zdravotních či jiných 

vážných důvodů 

zůstat v domácím 

prostředí, ... Od 55 let věku  

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s postižením, ale na 

stránkách zařízení 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov důchodců 

Borohrádek 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři nad 65 let věku se 

sníženou soběstačností, kteří 

se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, která vyžaduje 

nepřetržitou péči, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Anička, Vamberk 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením  Od 55 let věku  

? Uvádějí, že přijímají 

lidi s postižením, ale 

nepříjimají seniory se 

zrakovým a sluchovým 

postižením, kteří 

vyžadují speciální a 

odbornou péči  Ne 

Domov seniorů 

Přepychy  

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s kombinovaným 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Senioři od 65 let, klientům, 

jejichž situace vyžaduje 

nepřetržitou a pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají lidi 

s postižením, ale na 

stránkách zařízení 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Mgr. Zuzana 

Luňáková, Agentura Senioři 

Senioři, kteří jsou v 

nepříznivé sociální situaci a Ano Ano 
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domácí péče, České 

Meziříčí 

mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, ... 

PRO-SEN sociálně 

zdravotní služby, 

Rychnon nad 

Kněžnou 
Senioři  

Senioři od 60 let, které jsou 

těžce či úplně závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby a z 

důvodu snížené soběstačnosti, 

… 

Není uvedeno 

(nepříjimají osovy s 

mentálním postižením, 

…) Neuvedeno 

Domov důchodců 

Dvůr Králové nad 

Labem 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři ve věku nad 65 let v 

nepříznivé sociální situaci. To 

znamená, že nemají zajištěny 

životní potřeby v oblastech 

mobility, orientace, 

komunikace, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Diakonie, 

Dvůr Králové nad 

Labem Senioři  

Senioři nad 65 let, kteří jsou 

závislí na pravidelné pomoci 

druhé osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Trutnov (zařízení 

sídlí na dvou 

adresách) 

Senioři  

Senioři nad 62 let, kteří se 

nachází v nepříznivé sociální 

situaci, kterou nejsou schopni 

řešit sami, za pomoci rodiny, 

ani za pomoci jiných veřejně 

dostupných služeb, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Tmavý Důl, Rtyně v 

Podkrkonoší 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Osoby od 65 let, které se 

ocitly v nepříznivé sociální 

situaci z důvodu věku nebo 

zdravotního stavu a vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné 

osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Lampertice 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři od 65 let, kteří dosáhli 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, nebo jim 

byl před tímto věkem přiznán 

důchod invalidní, … 

Není uvedeno (uvádějí, 

že přijímají osoby s 

tělesným postižením) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vrchlabí  

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Senioři nad 65 let, kteří 

potřebují z důvodu 

nepříznivých trvalých změn 

zdravotního stavu a snížené 

soběstačnosti celodenní 

pomoc při zvládání péče o 

vlastní osobu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Pilníkov 

Senioři, s bydlištěm 

v Královéhradeckém 

kraji, případně s 

prokázanou vazbou 

na Královéhradecký 

kraj, případně 

Pardubický kraj 

Osoby od 60 let, které se 

nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci, kterou nejsou 

schopni řešit sami, za pomoci 

rodiny či jiných veřejně 

dostupných služeb, ... Není uvedeno Neuvedeno 

Senior dům Beránek, 

Úpice Senioři 

Osoby od 63 let věku, které 

vzhledem ke svému věku, Není uvedeno Neuvedeno 
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zdravotnímu stavu a situaci v 

rodině nemohou dlouhodobě 

zajišťovat své základní životní 

potřeby ve svém domácím 

prostředí, … 

Kraj Vysočina         

Domov pro seniory 

Havlíčkův Brod, 

příspěvková 

organizace - 

pracoviště Husova 

(budova A a B) 

Senioři - prioritní 

cílovou skupinou 

jsou klienti z Kraje 

Vysočina 

Senioři převážně s trvalým 

pobytem v kraji Vysočina, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost v základních 

životních dovednostech, … Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální centrum 

města Světlá nad 

Sázavou - domov 

důchodců 

Seniřoi, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku nebo 

jejichž zdravotní 

situace vyžaduje 

pravidelnou 

celodenní pomoc jiné 

fyzické osoby a 

osoby se zdravotním 

postižením Tatáž 

? Uvádějí, že přijímají 

osoby se zdravotním 

postižením, ale není 

specifikován typ 

postižení Neuvedeno 

Sociální služby 

města Havlíčkova 

Brodu - domov pro 

seniory 

Senioři  

Osoby nad 65 let věku 

převážně s trvalým bydlištěm 

v regionu Havlíčkův Brod, 

které nejsou schopny se o 

sebe postarat při běžných 

sebeobslužných činnostech v 

domácích podmínkách, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Ždírec 

Senioři 

Senioři od 60 let, kteří 

zejména z důvodu vyššího 

věku či pro trvalé změny 

zdravotního stavu mají 

sníženou soběstačnost, ... Není uvedeno Neuvedeno 

DS Stříbrné Terasy, 

Jihlava 

Senioři  

Osoby od 55 let, kteří 

zejména z důvodu snížené 

soběstačnosti nemohou setrvat 

ve svém přirozeném prostředí, 

... Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Lesnov, Jihlava 

Senioři  Senioři od 60 let 

? Domov nepříjimá 

osoby kterým domov 

pro seniory není 

schopen naplnit jejich 

speciální požadavky s 

ohledem na personální, 

technické a věcné 

vybavení ? 

Senecura 

SeniorCentrum Telč 

Senioři, prioritní 

cílovou skupinou 

jsou klienti z Kraje 

Vysočina 

Lidé, kteří dosáhli 60 let věku 

nebo věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

jejichž potřeba sociální a 

zdravotní podpory je taková, Není uvedeno Neuvedeno 
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že jim neumožňuje pobyt v 

domácím prostředí, … 

Domov pro seniory 

Humpolec 

Senioři, prioritní 

cílovou skupinou 

jsou klienti z Kraje 

Vysočina 

Osoby starší 60 let, které 

pobírají starobní nebo plný 

invalidní důchod, a které z 

důvodu snížené soběstačnosti 

vyžadují pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov blahoslavené 

Bronislavy, 

Humpolec 

Senioři  

Senioři , kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, ... 

Ne (nepříjimají osoby, 

které jsou těžce 

smyslově či tělesně 

postižené a vyžadují 

dlouhodobě intenzivní 

rehabilitační péči, … Ne 

Domov důchodců 

Proseč-Obořiště, 

Nová Cerekev 

(zařízení sídlí na 

třech adresách) 

Senioři, prioritní 

cílovou skupinou 

jsou klienti z Kraje 

Vysočina 

Senioři, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Dům sociálních 

služeb Pacov 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby s tělesným 

postižením 

Osoby od 60 let trvale žijící 

na území ČR, které z hlediska 

zdravotního stavu mají 

sníženou soběstačnost 

v základních životních 

dovednostech, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné osoby, … 

? Nejspíše přijímají jen 

některé druhy postižení 

- na stránkách uvádějí, 

že nepříjimají osoby s 

mentálním a 

kombinovaným 

postižením a osoby, s 

nimiž se nelze na 

základě komunikační 

bariéry domluvit (např.: 

osoby hluchoněmé, 

hluchoslepé) a osobám 

s úplnou ztrátou zraku, 

... Ne 

Domov pro seniory 

Pelhřimov 

Senioři 

Lidé starší 60 let, trvale 

žijícím v Pelhřimově či 

blízkém okolí, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, nemoci či 

zdravotního postižení a jsou 

proto závislí na časté pomoci 

jiné fyzické osoby, … 

? Na stránkách domova 

uvádějí, že přijímají lidi 

s postižením, ale žádné 

další podrobnosti jsem 

nenašla Neuvedeno 

Domov Jeřabina 

Pelhřimov 

Senioři  

Osoby, které dosáhly věku 

rozhodného k přiznání 

starobního, případně 

invalidního důchodu), které 

se dostaly do nepříznivé 

sociální situace a: potřebují 

vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu občasnou 

nebo nepřetržitou základní 

ošetřovatelskou péči, ... Není uvedeno Neuvedeno 
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Diakonie ČCE - 

středisko v 

Myslbořicích  

Senioři  

Senioři od 60 let věku, kteří 

upřednostňují pobyt v 

křesťanském prostředí, a 

vlivem, stáří, nemoci a ztráty 

soběstačnosti mají sníženou 

schopnost sebeobsluhy, … 

? Uvádějí, že 

neposkytují služby 

osobám, kterým nejsou 

schopni zajistit jejich 

speciální požadavky s 

ohledem na personální 

zajištění ? 

Dům sv. Antonína, 

Moravské 

Budějovice 

Senioři (osoby s 

mentálním 

postižením a osoby 

se zrakovým 

postižením - od 1. 

ledna 2011 

nepříjimají noví 

žadatele spadající do 

této cílové skupiny) 

Senioři a dospělí od 50 let 

věku, příjemci invalidního 

nebo starobního důchodu, 

kteří nemohou sami pobývat 

ve vlastním domácím 

prostředí z důvodu snížené 

soběstačnosti, … 

? Uvádějí, že přijímají 

lidi s postižením - v 

registru MPSV uvádějí, 

které skupiny 

nepříjimají, ale jiné 

podrobnosti jsem 

nenašla Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Třebíč, Koutkova-

Kubešova (zařízení 

sídlí na dvou 

adresách) 

Senioři - 

neposkytujeme 

služby: osobám 

pravidelně a v 

nadměrném množství 

konzumující alkohol, 

drogově závislým, 

osobám s 

pohlavmími 

chorobami, ... 

Senioři nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Třebíč - Manž. 

Curieových 

Senioři od 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, 

jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické 

osoby, ... Tatáž 

Ne (nepříjimají odoby s 

hluchoslepotou, osoby s 

mentálním postižením, 

…) Ne 

Domov pro seniory 

Náměšť nad Oslavou  

Senioři nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost v 

základních životních 

dovednostech, jejichž 

situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, ... Tatáž 

Ne (nepříjimají osoby s 

mentálním, smyslovým 

nebo kombinovaným 

postižením), … Ne 

Domov sv. Anežky, 

Kojatice 

Senioři  

Osoby starší 65 let, kteří 

z důvodu snížení 

soběstačnosti potřebují 

podporu a pomoc jiné osoby 

při svých základních 

potřebách, ... 

? Od 1.8.2014 

nepřijímáme osoby 

trpící úplnou hluchotou 

a slepotou, které 

vyžadují speciální 

formu komunikace ? 

Dům klidného stáří, 

Žďár nad Sázavou  

Senioři  

Osoby starší 60 let, které z 

důvodu snížené soběstačnosti 

nebo vysokého věku 

prokazatelně potřebují 

Není uvedeno - 

nepříjimají osoby, 

ohrožující sebe nebo 

druhé, případně 

narušující klidné soužití Neuvedeno 
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pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

– především z důvodu 

duševní poruchy nebo 

mentálního postižení, 

… 

Domov pro seniory 

Velké Meziřičí 
Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním 

Osoby ve věku nad 58 let, 

trvale žijící na území ČR, 

které mají sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Mitrov, Stážek 

Senioři 

Senioři od 65 let se ztrátou či 

sníženou soběstačností 

v základních životních 

dovednostech, … Není uvedeno Neuvedeno 

Poliklinika Velká 

Bíteš 

Senioři  

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku nebo zdravotní 

situace, … Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katolická 

charita, Charitní 

domov Moravec 

Senioři  

Senioři, kněží, řeholníci a 

řeholnice od 65 let,kteří jsou 

převážně nebo úplně závislí 

na podpoře nebo pomoci jiné 

osoby 

ve všech základních životních 

potřebách, … Není uvedeno Neuvedeno 

Karlovarský kraj          

Domov pro seniory a 

dům s pečovatelskou 

službou Mariánské 

Lázně 

Senioři od 60 let 

věku, jejichž stav 

odpovídá těžké nebo 

úplné závislosti na 

pomoci jiné fyzické 

osoby při zajištění 

péče o vlastní osobu, 

… Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory v 

Lázních Kynžvart 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž 

Není uvedeno (uvádějí , 

že nepříjimají osoby, 

které vyžadují 

celodenní asistenci ? 

Domov pro seniory v 

Hranicích  

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

"SKALKA" v Chebu 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v 

Chebu 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... 

Tatáž - Jedná se o osoby a 

doprovázející osoby - 

manžel(ka), které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, 

jejichž situace odpovídá těžké 

nebo úplné závislosti na 

pomoci jiné fyzické osoby 

zejména v oblastech osobní 

hygieny, … Není uvedeno Neuvedeno 

Jah jireh, spolek, 

Domov pro seniory 

Mariánské Lázně 
Senioři  

Senioři od 65 let pro zestárlé 

nebo handicapované občany, 

zejména z řad svědků 

Jehovových, ... Není uvedeno Neuvedeno 

AMICA CENTRUM 

- domov pro seniory, 

Cheb 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Carvac, Aš 
Senioři od 60 let 

věku  

Osoby od 60 let, které mají 

sníženou soběstačnost a 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory v 

Perninku (zařízení 

sídlí na dvou 

adresách) 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž 

? Nepříjimají osoby se 

smyslovými vadami ve 

stádiu, kdy potřebují 

osobní asistence ? 

Domov pokojného 

stáří bl. Hroznaty, 

Hroznětín 
Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby se zdravotním 

postižením a senioři od 65 let 

? Přijímají nejspíše jen 

některé druhy 

zdravotního postižení - 

uvádějí na stránkách, že 

nepříjimají osoby s 

mentálním postižením Neuvedeno 
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Domov pokojného 

stáří Ostrov Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři od 65 let, kteří pro 

svůj věk a zdravotní stav 

nemohou žít zcela samostatně 

a rodina není schopna se o ně 

postarat, … 

? Přijímají nejspíše jen 

některé druhy 

zdravotního postižení - 

uvádějí na stránkách, že 

nepříjimají osoby s 

mentálním postižením Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jáchymov 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, 

jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Květinka, Ostrov 

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost z 

důvodu věku, jejichž 

situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, 

osoby s 

kombinovaným 

postižením, které 

mají sníženou 

soběstačnost z 

důvodu 

kombinovaného 

postižení a jejich 

fyzický a psychický 

stav vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby a 

osoby se zdravotním 

postižením, které 

mají sníženou 

soběstačnost z 

důvodu zdravotního 

postižení a jejich 

zdravotní stav 

vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby Od 60 let věku 

Ano - podrobnější 

informace jsem 

nenalezla Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Karlovy Vary - Stará 

Role 

Senioři, v domově 

pro seniory se 

poskytují služby 

osobám od 60 let 

výše, které mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, … Od 60 let věku Není uvedeno Neuvedeno 

Sociální služby v 

Kynšperku nad Ohří 

Senioři od 60 let a 

dále seniorům od 65 

let, jedná se o osoby, Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 
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jejichž stav odpovídá 

těžké nebo úplné 

závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby při 

zajištění péče o 

vlastní osobu, ... 

VILA MARIA - 

domov pro seniory, 

Dolní Rychnov 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním Osoby od 50 let věku Není uvedeno Neuvedeno 

Toreal, Královské 

Poříčí (zařízení sídlí 

na dvou adresách) 

Senioři, které mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, 

jejichž sitace 

vyžaduje pravidenou 

pomoc jiné fyzické 

osoby, osoby s 

chronickým 

onemocněním, … Dospělé osoby od 50 let věku  Není uvedeno Neuvedeno 

Jihomoravský kraj          

Domov pro seniory 

Černá Hora 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postížením 

Senioři od 60 let, kteří jsou 

zcela nebo částečně závislí v 

péči o vlastní osobu na 

pomoci jiné osoby, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

vrozenými smyslovými 

vadami) Ne 

SENIOR centrum 

Blansko Senioři 

senioři od 60 let, kteří se 

nachází v nepříznivé sociální 

situaci, a tedy potřebují 24-

hodinovou komplexní péči  

Ne ( nepříjimají osoby 

s vrozenou  úplnou  

hluchotou  nebo  

slepotou,  kteří  

vyžadují  specifickou 

komunikaci, kterou 

nejsme schopni zajistit 

a seniorům s vrozenou 

mentální retardací a 

autismem, ...) Ne 

Centrum sociálních 

služeb města 

Letovice Senioři 

Senioři od 65 roků, kteří 

potřebují pomoc a podporu 

jiné osoby v běžných denních 

dovednostech… není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory, 

Boskovice Senioři 

Senioři od 60 let, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální 

situaci a jsou zcela nebo 

částečně závislí v péči o 

vlastní osobu na pomoci jiné 

osoby v pobytovém 

zařízení… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov 

NORBERTINUM ( 

V seznamu MPSV 

uvedeno dvakrát), 

Brno Senioři 

Senioři od 55 let, jejichž  

situace  vyžaduje  pravidelnou  

pomoc  druhého  člověka  z  

důvodu snížené soběstačnosti 

… 

? ( nepříjímají osoby, 

jejichž potřeby s 

ohledem na zdravotní 

stav nedokáže služba 

podpořit,...) ? 

Domov pro seniory 

Mikuláškovo nám., 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním Není jednoznačně uvedeno   Neuvedeno 
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Lískovec Brno -

město 

Domov pro seniory 

Podpěrova, 

Medlánky 

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku, 

případně z důvodu 

nepřízivého 

zdravotního stavu Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory - 

Domov sv. Ludmily, 

Židenice 

Senioři nad 65 let, se 

sníženou 

soběstačností, 

zejména z důvodu 

věku a zdravotního 

postižení… tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Dům důstojného 

stáří, Maloměřice, 

Brno 

Senioři, osoby s 

tělesným a 

zdravotním 

postižením  Není jednoznačně uvedeno 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Foltýnova Senioři 

Senioři od 60 let se sníženou 

mírou soběstačnosti zejména z 

důvodu věku,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Koniklecová 

Senioři, občané v 

nepříznivé sociální 

situaci, kteří 

potřebují pomoc při 

nezbytných životních 

úkonech a při péči o 

vlastní osobu,... senioři od 65 let 

Ne (nepřijímají osoby, 

které jsou prakticky 

nevidomí nebo 

neslyšící),… Ne 

Domov pro seniory 

Vychodilova/Domov 

pro seniory Tábor, 

Brno Senioři 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu 

Ne (nepřijímají osoby 

se závažným 

smyslovým postižením 

(zejména zraku a 

sluchu), se ávažnou 

mentální poruchou,… Ne 

Domov pro seniory 

Okružní Senioři 

Senioři,kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku a chronického 

onemocnění,… 

Ne (nepřijímají osoby, 

kteří jsou prakticky 

nevidomí nebo 

neslyšící),… Ne 

Domov pro seniory 

Kociánka Senioři 

Osobám, které dosáhly věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu a z 

důvodu věku, onemocnění, 

nebo zdravotního postížení 

potřebují částečnou nebo 

úplnou pomoc a podporu,…. 

Lůžka jsou umístěna ve 

138 dvoulůžkových, 

kdy WC a koupelny 

jsou společné vždy pro 

10-12 pokojů na 

jednotlivých patrech. Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Věstonická Senioři 

Senioři od 60 let, kteří  z  

důvodu  stáří  či  pro  trvalé  

změny  zdravotního  stavu  

mají  sníženou  soběstačnost a 

Ne (nepřijímají osoby s 

mentálním postížením, 

nejsou schopni 

poskytnout kvalitní 

službu osobám Ne 
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potřebují  pravidelnou  pomoc  

jiné  fyzické  osoby,… 

nevidomým a osobám s 

vážným sluchovým 

postižením, ),... 

Dům Naděje Brno - 

Bohunice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postížením 

senioři od 65 let  věku  s 

trvalým  pobytem  v 

Jihomoravském  kraji,  kteří  z 

důvodu  dlouhodobě  

nepříznivého zdravotního  

stavu,  snížené  soběstačnosti  

v základních  aktivitách  

denního  života  a  v orientaci 

potřebují pravidelnou pomoc 

při péči o vlastní osobu a při 

zajišťování svých potřeb. 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Dům Naděje Brno - 

Řečkovice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postížením Není jednoznačně uvedeno 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Holásecká 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním 

Senioři od 65 let, kteří již 

nejsou schopní žít ve své 

domácnosti z důvodu věku 

nebo chronického 

onemocnění,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Slunce, Brno 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním Senioři od 60 let 

Ne (nepřijímají osoby, 

které jsou  zcela 

nevidomý, neslyšící),… Ne 

Sanatorium Vránova, 

Brno Senioři Senioři od 60 let 

Ano, uvádějí, že 

přijímají osoby  s 

tělesným a 

kombinovaným 

postižením, Ano 

Domov pro seniory 

Sokolnice Senioři 

Senioři od 60 let se níženou 

soběstačností zejména 

zdůvodu věku,.. 

Pobyt v hlavní budově 

je poskytován ve 

dvoulůžkových, 

pětilůžkových a 

šestilůžkových 

pokojích. Bezbariérové 

toalety a koupelna jsou 

kdispozici na chodbě. 

Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Zastávka Senioři 

Senioři od 60 let se sníženou 

soběstačností zejména 

zdůvodu věku,.. Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Předklášteří Senioři 

Senioři od 60 let se sníženou 

soběstačností zejména 

zdůvodu věku,.. 

Není uvedeno 

(nepřijímají osoby s 

mentálním postížením 

),... Neuvedeno 

Domov sv. Alžběty, 

Brno Senioři 

Senioři od 65 let, kteří 

potřebují pravidelnou 

celodenní péči a pomoc při 

zajištění svých potřeb… Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov Matky Rosy Senioři 

SSenioři od 55 let, kteří pro 

trvalé změny zdravotního 

stavu potřebují částečnou 

nebo komplexní 

ošetřovatelskou péči,… Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katolická 

charita Charitní 

domov Střelice Senioři 

 Řeholním  sestrám  České  

kongregace  sester 

dominikánek starším  65  

let,… Není uvedeno Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

MODŘICE 

Senioři a osoby s 

jiným zdr. 

postižením  

Senioři od 55 let věku nebo 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu,… 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov u Františka, 

Brno Senioři 

Senioři od 60 let se sníženou 

soběstačností v základních 

životních dovednostech,… 

Ne (nepřijímají osoby 

odkázané na speciální 

prostředky komunikace, 

na které personál není 

proškolen, a tudíž je 

neovládá (např. 

znaková řeč, Braillovo 

písmo),… ? 

Domov pro seniory 

Valtice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením (příjemci 

důchodu) 

Senioři od 55 let a osoby se 

zdravotním postížením 

Ano ( ale neuvádějí 

žádné podrobnější 

informace) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Velké Bílovice, okr. 

Břeclav Senioři 

Senioři od 65 let, kteří již 

nemohou pobývat v domácím 

prostředí za podpory pečující 

osoby,… 

Ne (nepřijímají osoby s 

absolutní  ztrátou  

sluchu  nebo  sluchu  a  

zraku) ? 

Domov seniorů 

Břeclav 

Senioři a osoby 

částečně soběstačné 

nebo plně odkázané 

na péči druhých 

Senioři od 60 let, které jsou z 

důvodu věku nebo 

zdravotního stavu: částečně 

soběstačné, nebo plně 

odkázané na péči druhých,... Není uvedeno Neuvedeno 

G-centrum Mikulov Senioři 

Senioři od 55 let s trvalým 

pobytem na území ČR, kteří z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, snížené 

soběstačnosti a dovednosti, 

potřebují pravidelnou pomoc 

a péči… Není uvedeno Neuvedeno 

Centrum služeb pro 

seniory Kyjov Senioři 

Senioři od 60 let, se sníženou 

soběstačností,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Strážnice Senioři Senioři nad 60 let Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Bažantnice Senioři 

Senioři od 60 let,  kteří pro 

svou sníženou soběstačnost 

nemohou vést samostatný 

život ve svém domově,… 

Ne (nepřijímají osoby  s 

vrozenou úplnou 

hluchotou či slepotou, 

kteří vyžadují 

specifickou komunikaci ? 
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a osoby potřebující 

osobní asistenci),… 

S - centrum Hodonín Senioři  

Senioři od 60let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

zdravotního stavu a ocitli se v 

nepříznivé sociální situaci,… 

Ne (nepřijímají osoby  s 

úplnou hluchotou či 

slepotou, kteří vyžadují 

specifickou 

komunikaci,…) ? 

Charitní dům 

pokojného stáří, 

Čeložnice Senioři 

Senioři od 65let, osoby s 

chronickým onemocněním Není uvedeno  Neuvedeno 

 Domov pro seniory, 

Vyškov Senioři 

Senioři od 60 let, které 

vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou 

dlouhodobě zajišťovat své 

životní potřeby,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov u zámku, z.s 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním 

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku a jejichž 

zdravotní či sociální situace 

jim neumožňuje samostatné 

bydlení,… Není uvedeno Neuvedeno 

Habrovanský zámek 

Senioři a osoby s 

tělesným postižením, 

osoby s primárním 

postižením 

pohybového aparátu 

(např. poúrazové 

stavy, roztroušená 

skleróza, poruchy 

svalstva, poruchy 

nervstva) a s 

případným 

sekundárním 

postižením (např. 

mentální, sluchové a 

zrakové postižení) 

Senioři od 60 let, kteří mají 

vážné chronické onemocnění 

zejména pohybového aparátu 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Plaveč Senioři 

Senioři od 60 let a více se 

sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku a 

chronického onemocnění,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Božice Senioři 

Senioři od 60 let, kteří 

vzhledem k zdravotní a 

sociální situaci nemohou žít 

ve svém přirozeném 

prostřed,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jevišovice (sídlí na 5 

adresách) Senioři  

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, zdravotního 

stavu a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby,… Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Skalice Senioři 

senioři od 60let, kteří v 

důsledku svého zdravotního 

stavu vyžadují pravidelnou 

pomoc jiné osoby,... 

Není uvedeno 

(nepžijímají osoby s 

mentálním postižením) Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Znojmo Senioři Senioři od 60 let 

Není uvedeno (osobám, 

kterým domov není 

schopen naplnit jejich 

speciální požadavky s 

ohledem k 

personálnímu, 

technickému a věcnému 

vybavení,…) ? 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

ŠANOV 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postížením 

Senioři od 55 let věku nebo 

věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu,… 

? V registru MPSV 

uváděj, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Jihočeský kraj          

Domov pro seniory 

Chvalkov, Čížkrajice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osobám starším 60 let se 

sníženou soběstačností, kteří 

potřebují pomoc jiné osoby a 

s ohledem na svůj věk a 

zdravotní stav nemohou trvale 

žít ve svém 

přirozeném sociálním 

prostředí, ... 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Horní Stropnice 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením od 60 let 

Senioři nad 60 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost v 

základních životních 

dovednostech, a proto 

potřebují podporu a pomoc 

jiné fyzické osoby, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace  Neuvedeno 

Centrum sociálních 

služeb Staroměstská 

České Budějovice 

Senioři se sníženou 

soběstačností, kteří 

potřebují pomoc jiné 

fyzické osoby a kteří 

splňují podmínku 

věku s minimální 

hranicí 65 let Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Máj České 

Budějovice (zařízení 

sídlí na dvou 

adresách) 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby s 

kombinovaným 

postižením - Tato 

sociální služba není 

poskytována: - 

osobám, - zcela 

nevidomým osobám 

- hluchoněmým 

osobám, které se 

dorozumívají Tatáž 

Ne - jen lidé s určitým 

typem postižení  Ne 
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znakovou řečí - 

osobám, které 

nemluví a nerozumí 

česky, … 

Domov důchodců 

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři starší 60 let se 

sníženou soběstačností, kteří 

potřebují pomoc jiné fyzické 

osoby, ...  Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců "U 

Zlatého kohouta", 

Hluboká nad Vltavou 

Senioři od 60 let, 

kteří nejsou pro svůj 

věk, ztrátu 

soběstačnosti, 

nemoc, zdravotní 

postižení, krizovou 

situaci schopni sami 

si zabezpečit a 

uspokojit životní 

potřeby.  Tatáž 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace  Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Hvízdal České 

Budějovice Senioři  

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, … Není uvedeno Neuvedeno 

CSS Emausy, Dobrá 

Voda u Českých 

Budějovic Senioři  

Osoby starší 60 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, 

zdravotního stavu, a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov důchodců 

Horní Planá  

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením  

Senioři a osoby od 50 let se 

zdravotním postižením 

především z Jihočeského 

kraje, kteří mají z důvodu 

věku a zhoršeného 

zdravotního stavu sníženou 

soběstačnost a jejich situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Kaplice  

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři a osoby se zdravotním 

postižením od 55 let věku, 

které mají sníženou 

soběstačnost  a jejich situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Czech one Prague - 

Dům pro seniory 

Wágnerka, Český 

Krumlov 

Senioři a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením 

Osoby s jiným zdravotním 

postižením a seniorům, kteří 

dosáhli věku nad 45 let, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace  Neuvedeno 

Domov seniorů 

Dačice 

Senioři a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením Od 55 let věku 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou Neuvedeno 
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žádné podrobnější 

informace  

Domov seniorů 

České Velenice 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Seniorům a osobám se 

zdravotním postižením od 55 

let věku, především 

z Jihočeského kraje, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov seniorů 

Třeboň 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osobám starším 55 let 

především z Jihočeského 

kraje, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku 

nebo trvalých změn 

zdravotního stavu, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov seniorů 

Jindřichův Hradec 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku a zdravotního 

stavu, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Sociální služby 

města Milevska 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním - od 

55 let 

Senioři vyššího věku, kteří 

nemají dostatek fyzických 

nebo psychických sil, aby 

mohli zůstat v domácím 

prostředí sami, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory - 

Domovinka, Písek Senioři  

Senioři od 60 let, kteří mají 

sníženou schopnost 

sebeobsluhy převážně z 

důvodu věku nebo tělesného 

postižení, … 

? Nejspíše přijímají jen 

některé druhy postižení 

- uvádějí, že nepříjimají 

osoby nevidomé, ale 

naopak přijímají osoby 

s tělesným postižením Ne 

Domov pro seniory 

Světlo, Drhovle 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby s jiným 

zdravotním 

postižením - od 55 

let 

Osoby, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z 

důvodu věku a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Písek Senioři 

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku 

nebo věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

… Není uvedeno Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Pohoda, Netolice 

Senioři, osoby s 

tělesným postižením, 

osoby se zdravotním 

postižením - od 50 

let věku  

Osoby, které dosáhly věku 50 

let a z důvodu snížené 

soběstačnosti vyžaduje jejich 

situace pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Osobám s chronickým 

onemocněním nebo 

zdravotním postižením, které 

není překážkou pro kolektivní 

ubytování a potřebují pomoc 

jiné fyzické osoby, ... 

Asi ano, nejsou 

popsány podrobnosti Neuvedeno 

Domov seniorů 

Mistra Křišťana 

Prachatice Senioři 

Osoby od 55 let, které mají 

sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Stachy - Kůsov 

Senioři, osoby s 

kombinovaným 

postižením a osoby s 

chronickým 

onemocněním - od 

50 let věku Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Dům klidného stáří 

Pravětín 

 Osoby, které 

potřebují částečnou 

nebo úplnou podporu 

(pomoc) při zajištění 

základních životních 

potřeb, osoby, které 

mají sníženou 

soběstačnost z 

důvodu věku, nemoci 

či zdravotního 

postižení. Od 60 let 

věku. Tatáž 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

SENIORRESIDENZ, 

Strážný Senioři 

Od 60 let věku služby pro 

seniory a seniorské partnerské 

páry, kteří vzhledem ke 

svému stáří a zdravotnímu 

stavu nemohou žít ve svém 

přirozeném prostředí Není uvedeno Neuvedeno 

Senior Dom Vacov 

Senioři, osoby s 

tělesným postižením, 

osoby se zdravotním 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením  

Senioři, kteří mají zejména z 

důvodu věku sníženou 

soběstačnost a nezbytně 

potřebují pravidelnou podporu 

jiné osoby, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov seniorů 

Vimperk Senioři 

Senioři od 65 let, kteří  pro 

svůj zdravotní stav a 

nesoběstačnost potřebují Není uvedeno Neuvedeno 
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pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby, … 

Domov pro seniory 

Blatná 

Senioři od 60 let, se 

sníženou 

soběstačností, které 

pro svůj věk, 

zdravotní stav nebo 

sociální situaci 

potřebují pravidelnou 

pomoc druhé osoby, 

... Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

CSP Vodňany, 

Domov pro seniory 

Senioři, od 55 let a 

které pro trvalé 

změny zdravotního 

stavu potřebují 

sociální péči, … Tatáž 

Ne (nepříjimají osoby, 

které trpí onemocněním 

či poruchou 

vyžadujícími 

specifickou odbornou 

péči a přístup (např. 

úplná slepota), které 

jim zařízení není 

schopno poskytnout) ? 

Dům klidného stáří 

sv. Anny, 

Sousedovice 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením - Osoby 

závislé na pravidelné 

pomoci jiné osoby 

(vyjma vrozených 

poruch zraku a 

sluchu) 

Osoby od 60 let závislé na 

pravidelné pomoci jiné osoby. 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

MěÚSS Strakonice - 

Domov pro seniory - 

Rybniční 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením - od 50 

let věku 

Osoby starší 50 let, kteří 

nejsou schopni zajišťovat své 

základní životní potřeby ve 

vlastní domácnosti, neboť pro 

trvalé změny zdravotního 

stavu potřebují komplexní 

péči, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

MěÚSS Strakonice - 

Domov pro seniory - 

Lidická 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením - od 50 

let věku 

Osoby starší 50 let, kteří 

nejsou schopni zajišťovat své 

základní životní potřeby ve 

vlastní domácnosti, neboť pro 

trvalé změny zdravotního 

stavu potřebují komplexní 

péči, … 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov pro seniory, 

Veselí nad Lužnicí 

Senioři, osoby s 

chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením a osoby s 

Senioři, osoby starší 50 let s 

chronickým onemocněním 

nebo s tělesným postižením, 

jež mají sníženou 

? V registru MPSV a na 

stránkách uvádějí, že 

přijímají lidi s tělesným 

postižením, ale jiné 

podrobnější informace Neuvedeno 
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jiným zdravotním 

postižením - od 50 

let 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, … 

o lidech s postižením 

nejsou 

Domov pro seniory 

Bechyně 

Senioři,  kteří mají 

sníženou 

soběstačnost, 

zejména z důvodu 

věku nebo z důvodu 

změny zdravotního 

stavu, … Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 

Senior-dům Soběslav 

Senioři, osoby s 

kombinovaným 

postižením a osoby s 

chronickým 

onemocněním - od 

50 let věku Tatáž 

? V registru MPSV a na 

stránkách uvádějí, že 

přijímají lidi s tělesným 

postižením, ale jiné 

podrobnější informace 

o lidech s postižením 

nejsou Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Tábor 

Senioři, kteří mají 

sníženou 

soběstačnost zejména 

z důvodu věku či 

chronického 

onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby Od 65 let věku  

Není uvedeno (uvádějí, 

že nepříjimají osoby  

které požadují stálou 

osobní asistenci (stálou 

přítomnost personálu) ? 

Domov pro seniory 

Chýnov/Domov pro 

seniory Budislav 

Senioři, kteří dosáhli 

věku rozhodného pro 

přiznání starobního 

důchodu, osoby s 

chronickým 

onemocněním a 

osoby se zdravotním 

postižením - dospělé 

osoby, které jsou 

posouzeny jako plně 

invalidní a které pro 

trvalé změny 

zdravotního stavu 

potřebují určitou 

pomoc, podporu, ... Od 50 let věku 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Hlavní město Praha          

Domov pro seniory 

Zity Kabátové, Praha 

5 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Služba je poskytována 

seniorům, kteří potřebují 

pomoc druhé osoby 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 
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SeneCura 

SeniorCentrum 

Slivenec - domov pro 

seniory 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku 

nebo věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

… 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Senior-komplex 

Praha Třebešín 

Domov pro seniory Senioři     Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

ŠTĚRBOHOLY, 

Praha 10 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Lidé, kteří dosáhli 60 let věku 

nebo věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

… 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

Domov seniorů 

Vysočany 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením 

Cílovou skupinou jsou 

žadatelé, kteří dosáhli 55 let 

věku nebo věku rozhodného 

pro přiznání starobního 

důchodu, jejichž potřeba 

sociální a zdravotní podpory 

je taková, že jim neumožňuje 

pobyt v domácím prostředí, 

… 

Ne ( nepříjimají osoby 

odkázané na speciální 

prostředky komunikace, 

které personál neovládá 

(např. znaková řeč, 

Braillovo písmo)), … ? 

Dům u Agáty, Praha 

5 Senioři 

Senioři nad 65 let věku se 

sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku, ...   Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Vlčí mák - 

Domov pro seniory, 

Praha 6  

Senioři a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením - služba 

je určena přednostně 

pro válečné veterány 

Klienti nad 55 let věku, kteří 

mají sníženou soběstačnost 

především z důvodu věku či 

základního onemocnění a 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Cílovou 

skupinou Domova jsou 

váleční veteráni. 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 

SENECURA 

SENIORCENTRUM 

KLAMOVKA, Praha 

5 

Senioři a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením - služba 

je určena přednostně 

pro válečné veterány 

Lidé, kteří dosáhli 60 let věku 

nebo věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, 

… 

? V registru MPSV 

uvádějí, že přijímají 

seniory se zdr. post, ale 

na stránkách nejsou 

žádné podrobnější 

informace (uvádějí jen, 

že nepřijímají osoby se 

závažnými mentálními 

poruchami Neuvedeno 
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Domov pro seniory 

Nová slunečnice, 

Praha 8 Senioři 

Osoby starší 65 let, které mají 

sníženou soběstačnost z 

důvodu věku nebo trvalých 

změn zdravotního 

stavu, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Vršovický zámeček, 

Praha 10 Senioři 

Osoby starší 65 let, služba je 

poskytována osobám, u 

kterých změna soběstačnosti 

přesahuje možnost pobytu ve 

vlastním 

bytě a jejich situaci nelze 

trvale řešit pomocí jiné 

terénní sociální služby Není uvedeno Neuvedeno 

Domov seniorů 

Praha 9 Senioři 

Domov seniorů je určen 

občanům, kteří mají sníženou 

soběstačnost, zejména z 

důvodu věku a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné osoby a kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu Není uvedeno Neuvedeno 

Ošetřovatelský 

domov Praha 3 

(zařízení sídlí na 

dvou adresách) 

Senioři a osoby se 

zdravotním 

postižením Od 50 let věku Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Jižní město Senioři 

Senioři, kteří dosáhli 

minimálně 60 let věku, a kteří 

nejsou schopni zajišťovat své 

základní životní potřeby v 

přirozeném sociálním 

prostředí, … Není uvedeno Neuvedeno 

Dům seniorů Michle, 

Praha 4 Senioři 

Osoby se sníženou 

soběstačností zejména z 

důvodu věku, které jsou 

poživateli starobního 

důchodu, ... 

Není uvedeno 

(nepříjimají osoby, 

jejichž zdravotní stav 

vyžaduje trvalou 

specializovanou péči 

zdravotního zařízení) Neuvedeno 

Centrin, Praha 6 Senioři 

Senioři i osoby s přiznaným 

invalidním důchodem od 60 

let s trvalým pobytem na 

území ČR, kteří  z 

důvodu věku, změn jejich 

zdravotního stavu, 

snížené soběstačnosti a 

dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči jiné 

fyzické osoby, … Není uvedeno Neuvedeno 

Domov Sue Ryder, 

z.ú. 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním, jiným 

zdravotním 

postižením, tělesným 

postižením, 

Senioři od 65 let, kteří jsou v 

důsledku nemoci či 

chronického postižení trvale 

odkázáni na péči druhé 

osoby,... 

? V registru MPSV 

uváděj, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 
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zdravotním 

postižením 

Domov pro seniory 

Jana Masaryka Senioři 

Senioři od 65 let věku, jimž 

potřebnou míru péče a 

podpory nemůže zajistit 

rodina či terénní sociální a 

zdravotní služby v  domácím 

prostředí. Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Máchova Senioři 

Senioři od 65 let věku, jimž 

potřebnou míru péče a 

podpory nemůže zajistit 

rodina či terénní sociální a 

zdravotní služby v  domácím 

prostředí. není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Chodov Senioři 

Senioři od 65 let, občani 

hlavního města Prahy, kteří 

mají sníženou soběstačnost 

především z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc,... není uvedeno Neuvedeno 

Domov sociální péče 

Hagibor Senioři 

Poskytovat široký výběr 

sociálních služeb seniorům, 

kteří přežili šoa Není uvedeno Neuvedeno 

Dům sociálních 

služeb Bojčenkova Senioři 

Senioři od 65 let, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby z důvodu 

snížené soběstačnost, 

přednostně obyvatelům Prahy 

14 není uvedeno Neuvedeno 

Gerocentrum Slunné 

stáří Senioři 

Senioři od 65 let, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby z důvodu 

snížené soběstačnost, … není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Krč Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost,… není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory, 

Zvonkova 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním, jiným 

zdravotním 

postižením, tělesným 

postižením, 

zdravotním 

postižením 

Seniorům nad 65 let, kteří 

mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

? V registru MPSV 

uváděj, že přijímají 

osoby se zdr. Post., ale 

na stránkách domova 

nejsou podrobnější 

informace Neuvedeno 

Domov pro seniory v 

Domě sociálních a 

zdravotních služeb u 

Vršovického nádraží Senioři 

Seniorům nad 65 let, kteří 

mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a 

jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Elišky Purkyňové Senioři 

Senioři, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu a zároveň Není uvedeno Neuvedeno 
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nemohou žít v přirozeném 

domácím prostředí,… 

Domov pro seniory 

Kobylisy Senioři 

Senioři od 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost, 

zejména z důvodu 

věku,…přednostně pro 

občany hl. města Prahy Není uvedeno Neuvedeno 

Česká katolická 

charita Charitní 

domov Břevnov Senioři 

Je určen pro řeholní sestry 

Kongregace Školských sester 

sv. Františka, případně pro 

rodiče sester. Není uvedeno Neuvedeno 

Bethesda - domov 

pro seniory Senioři 

Seniorům, kteří již nemohou 

žít ve svém přirozeném 

sociálním prostředí z důvodu 

vysokého věku, snížené 

soběstačnosti a mobility,… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Háje Senioři 

Senioři od 65 let, pro které je 

dlouhodobě složité nebo 

nemožné žít spokojeně 

a soběstačně ve vlastním 

domácím prostředí,… 

Ne (nepřijímají osoby s 

absolutní ztrátou sluchu 

a zraku a osoby se 

zdravotním postižením 

(prostředí domova není 

technicky uzpůsobeno a 

personál nemá speciální 

vzdělání potřebné pro 

obslužnou péči o osoby 

s těmito typy 

postižení)),… Ne  

Domov pro seniory 

Zahradní Město Senioři nad 65 let 

Senioři nad 65 let věku, kteří 

se z důvodu věku či 

zdravotního stavu ocitly 

v nepříznivé sociální situaci a 

potřebují pomoc druhé osob Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Ďáblice Senioři 

Senioři nad 64 let, se sníženou 

soběstačností v základních 

životních dovednostech 

(zejména z důvodu věku),… Není uvedeno Neuvedeno 

Domov pro seniory 

Malešice 

Senioři a osoby s 

jiným zdr. 

postižením  

Osoby starší 55 let s trvalým 

bydlištěm v Praze 

Není uveden typ 

postižení Neuvedeno 

Tbulka vytvořená za 

pomoci registru  

Registr 

poskytovatelů služeb 

(mpsv.cz) sociálních 

služeb je platná k 

září 2020.          

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

