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NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ)
  
je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je 

ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí do při-
rozené smrti.

Tento cíl NIŽ plní především osvětovou činností, prostřednictvím médií, 
pořádáním přednášek, seminářů, pochodů atd.

Činnost NIŽ je financována z členských příspěvků a dobrovolných darů. 
NIŽ je otevřena pro každého bez ohledu na jeho politické nebo nábožen-

ské přesvědčení.

TROCHU Z MINULOSTI

NIŽ byla založena Ondřejem Novákem a MUDr. Pavlou Novákovou v roce 
1994 jako nadace, v roce 1999 byla dle nové legislativy transformována v obec-
ně prospěšnou společnost. V průběhu let se NIŽ dostala do povědomí české 
veřejnosti pořádáním odborných přednášek a seminářů, Pochodů pro život 
a prezentací pro-life problematiky v regionálních rozhlasových stanicích. Pu-
blikovala  také  25  000  letáků  „Kdy  začíná život?“ a 1 000 plakátů „Prvních 
9 měsíců“ určených k distribuci do škol a gynekologiských ordinací.

V posledních letech se věnuje převážně přednáškové činnosti, především 
na základních a středních školách ČR.

PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH 
V KALENDÁŘNÍM ROCE  2009

1. Správní rada NIŽ

Správní rada společnosti pracovala ve stejném obsazení jako v roce 2008: 
předsedou SR je Petr Petrášek, členy jsou Marek Kult a Martina Kočerová.

Na svých setkáních během roku 2009 projednala a schválila:
- strategii přednáškové činnosti na školách v ČR
- výroční zprávu za rok 2008, účetní uzávěrku za rok 2008 a rozpočet pro rok 2009



- přípravu webových stránek společnosti ve spolupráci s Karlem Sedláčkem 
- hledání nových lektorů pro přednáškovou činnost
- hledání nových členů odborné komise NIŽ
- hledání nových zdrojů finanční podpory pro přednáškovou činnost

2. Dozorčí rada 

Dozorčí rada společnosti pracovala ve stejném obsazení jako v roce 2008:  
přesedkyní dozorčí rady je Martina Petrášková, členkami dozorčí rady jsou Len-
ka Štantýská a Jiřina Kocmanová. Dozorčí rada dohlížela na činnost společnosti 
a přezkoumala s účetní společnosti Helenou Novotnou roční účetní uzávěrku 
za rok 2008 a výroční zprávu pro rok 2008. Dozorčí rada neshledala v činnosti 
společnosti žádné nedostatky.

3. Přednášková činnost   

Přednášková činnost patří mezi přední aktivity společnosti. Cílem před-
nášek je vychovávat mladou generaci uvědomující si cennost lidského života 
a zodpovědnou v osobních životech, zvláště v oblasti intimního života a pláno-
vání rodičovství.  

 V roce 2009 realizovali naši lektoři 95 přednášek (v roce 2008 to bylo 89 
přednášek) v rámci Programu prevence neplánovaných těhotenství a inter-
rupcí na 53 základních a středních školách, v Dětském diagnostickém ústavu 
a mateřském centru ve východočeském kraji, středočeském a plzeňském kraji. 
Přednášek se zúčastnilo 1972 žáků.  

4. Lektorský den
 
V sobotu 20.6.2009 se uskutečnil v Praze Lektorský den, tradiční každoroč-

ní setkání lektorů, na němž byla zhodnocena činnost společnosti v uplynulém 
školním roce a proběhla příprava pro rok následující.

Tentokrát proběhlo toto setkání také se členy správní a dozorční rady, jenž 
se seznámili nejen se stávajícími lektory, ale i se zájemci o tuto práci.



5. Webové stránky
 
V květnu 2009 začala NIŽ konečně existovat také na internetu, na http://

www.niz.cz jsou zveřejněné základní informace o práci společnosti, o přednáš-
kách a reakcích škol. 

Tento počin byl možný především díky aktivní pomoci křesťanského spole-
čenství Cesta života České Budějovice a Karla Sedláčka, který stránky  zpracoval.

6. Prezentace 

V červnu 2009 NIŽ přijala pozvání prezentovat svou činnost  v křesťanském 
společenství Cesta života v Českých Budějovicích, jejíž členové práci společ-
nosti aktivně podporují. Zástupci NIŽ byli vřele přijati a měli možnost podrob-
ně  představit činnost společnosti. Z tohoto setkání vzešla také reportáž v časo-
pise, vydávaném křesťanským společenstvím Cesta života (k dispozici na http://
www.cestazivota.cz).

7. Odborná komise

Novým členem odborné komise se stala MUDr. Lada Eberlová, která bude 
NIŽ velkou pomocí při školení lektorů a jejich přípravě k přednášení na školách. 
Její pomoci si velmi vážíme.

8. Žádosti o granty
  
V tomto roce se NIŽ účastnila několika výběrových řízení, především u F nadace, 

Nadace O2 a Nadace sv. Františka z Assisi. V žádném z nich tentokrát nebyla úspěšná.    

9. Přehled příjmů a výdajů v roce 2009

Zůstatek na účtu k 12.12.2008   116. 639,19



9. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem partnerům Národní iniciativy pro život, o.p.s., všem jed-
notlivcům, organizacím a křesťanským sborům za jejich finanční i praktickou 
dobrovolnou pomoc.

Děkujeme všem aktivním lektorům, kteří navštěvují základní a střední ško-
ly s přednáškami.

Děkujeme i naší věrné účetní, která pečuje o všechny potřebnosti v této 
věci.



Připojili jste se  k týmu naší organizace, abychom společně vychovávali 
mladou generaci k zodpovědnosti a úctě k lidskému životu.

Bez Vaší pomoci by naše práce nebyla možná. Děkujeme.

KONTAKTY

IČ: 25 77 51 97
sídlo a kancelář: Hodonínská 1060/59, 323 00 Plzeň
telefon: 776 449 232
bankovní spojení: 78-1792590217/0100
e-mail: info@niz.cz




