
 
 

 

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 

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 



 
 

 

zdravotním 

postižením 

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 

situaci, … Nepříjimají od 

narození nevidomé a neslyšící 

osoby, … 

Ne, ale součástí je 

domov se zvláštním 

režimem, kde přijímají 

osoby s Alzheimerovou 

chorobou, V Uherském 

Hradišti nebo jeho okolí 

je cca 10 zařízení pro 

osoby se zdr. post.  Ne 

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 

Není uvedeno 

(neposkytují služby Neuvedeno 



 
 

 

starobního, či invalidního 

důchodu, … 

osobám potřebující 

asistenci) 

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 

trvalé změny 

zdravotního stavu 

závislé na pomoci 

jiné fyzické osoby.  

Osoby starší 65 let, které jsou 

pro trvalé změny zdravotního 

stavu závislé na pomoci jiné 

fyzické osoby, … 

Není jednoznačně 

uvedeno (součástí je 

domov se zvláštním 

režimem pro osoby s 

demencí) Neuvedeno 

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, Neuvedeno 



 
 

 

Alzheimerovou 

demencí a ostatní typy 

demencí, ...) 

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 Neuvedeno 



 
 

 

stránkách je možné 

zvětšení písma  

Domov důchodců 

Libochovice 

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a 

zdr. stavu, … upřednostňují 

Ústecký kraj  

Není uvedeno (součástí 

centrum soc. pomoci 

Litoměřice je domov 

pro osoby se zdr. post a 

domoc se zvl. režimem 

pro osoby s ACH) Neuvedeno 

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 

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 

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 

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 

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 

zdr. stav odpovídá cílové 

skupině domova pro osoby se 

zdr. post.  Není uvedeno Neuvedeno 

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 

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 Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

psychickou a fyzickou pomoc, 

… 

Domov Modrý 

kámen, Mnichovo 

Hradiště  

Senioři 

Senioři, ve věku nad 65 let, 

kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku 

nebo změn zdr. stavu, ... 

Není uvedeno (součástí 

domov se zvl. režimem 

pro osoby s ACH nebo 

jiným typem demence, 

...)  Neuvedeno 

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 

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 

? V registru MPSV 

uvádějí že ano, na 

stránkách už tyto Neuvedeno 



 
 

 

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. 

informace nejsou, jen 

že mají jen jeden pokoj 

bezbariérový - klienti 

musí být při nástupu 

schopní sami či s 

dopomocí jedné jiné 

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 

personál neovládá 

(ČZJ), osobám s 

demencí, …  Ne 

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 

pomoci druhé osoby při 

zvládání každodenních 

činností, ...  

? V registru uvádějí 

osoby se zdr. 

Postižením, ale na 

stránkách nejsou 

podrobnější informace 

+ součástí je domov se 

zvl. režimem pro osoby 

s ACH Neuvedeno 

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 Ne 



 
 

 

demence, osoby s 

těžkým mentálním 

postižením)  

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         

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 

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 

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 

Ne (ale součástí je 

domov se zvl. režimem 

a domov pro osoby se 

zdr. post.) Ne 



 
 

 

stavu potřebují pravidelnou 

pomoc druhé osoby, … 

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 

informace není, ale není 

tam ani žádná 

informace o tělesným 

postižení)  Ne 

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 

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 

zejména z důvodu věku, 

zdravotního stavu, … 

Není uvedeno (součástí 

je domov se zvl. 

režimem pro osoby s 

ACH) Neuvedeno 

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 Senioři od 65 let Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby 

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 

ve svém přirozeném prostředí, 

… 

Není uvedeno 

(nepříjimají: seniory s 

mentální poruchou, …) Neuvedeno 

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 Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

situaci a zdravotní 

stav již nelze řešit v 

domácím prostředí 

pomocí rodiny, 

popřípadě jiných 

pečujících osob, … 

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 

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 Ne 



 
 

 

těžkým mentálním 

postižením, osoby se 

smyslovým postižením 

- nevidomí, 

hluchoslepí, 

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 

Pradědem nebo v 

Moravskoslezském kraji Není uvedeno Neuvedeno 

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 Ne 



 
 

 

nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

osoby s absolutní 

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 

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 Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

přizpůsobenou jejich 

individuálním potřebám, ... 

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 

? Na stránkách MPSV o 

lidech s postižením píší, 

ale na stránkách Neuvedeno 



 
 

 

podpory je taková, že jim 

neumožňuje pobyt v domácím 

prostředí, … 

zařízení nejsou 

podrobnější informace 

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 

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 

soběstačnost zejména z 

důvodů věku, … 

Ne (nepříjimají osoby s 

mentálním postižením, 

osobní asistencí…) ? 

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 

Senioři od 65 let věku, kteří si 

nejsou schopni sami zajistit 

? Na stránkách MPSV 

uvádějí, že příjimají lidi Neuvedeno 



 
 

 

duševním 

onemocněním, osoby 

s chronickým 

onemocněním, osoby 

s tělesným 

postižením a osoby s 

jiným zdravotním 

postižením. 

Uživatelé trpící 

Huntingtonovou 

chrobou.  

své potřeby v domácím 

prostředí, … 

s postiženim a na 

stránkách domova píší, 

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 Ne Ne 



 
 

 

50 let, kteří jsou zčásti nebo 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 Tatáž Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

let, jedná se o osoby, 

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., 

Lískovec Brno -

město 

Senioři a osoby s 

chronickým 

onemocněním Není jednoznačně uvedeno   Neuvedeno 

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  

Ne (nepřijímají osoby s 

mentálním postížením, 

nejsou schopni Ne 



 
 

 

mají  sníženou  soběstačnost a 

potřebují  pravidelnou  pomoc  

jiné  fyzické  osoby,… 

poskytnout kvalitní 

službu osobám 

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 Není uvedeno Neuvedeno 



 
 

 

celodenní péči a pomoc při 

zajištění svých potřeb… 

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 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

 

 

 

 

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

