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Historie: 

Technological Initiative Pilsen (dále jen TIP) je zájmové sdružení právnických osob, založené 
roku 2012 a zapsané na Krajském úřadu Plzeňského kraje, na odboru vnitřních věcí a krajském 
živnostenském úřadu od 13. června 2012 pod číslem 3/S/2012.  

Důvodem pro založení takového typu sdružení byla myšlenka spojit subjekty s významným 
vývojovým a technologickým potenciálem v Plzeňském kraji. Cílem této iniciativy je posílit 
vzájemnou spolupráci a konkurenceschopnost. Sdružení má v současné době devět členů, 
včetně velkých společností mezinárodního významu, a další související partnery. Během své 
existence již asociace zahájila řadu zajímavých projektů, které se zaměřují nejen na zajištění 
výhod pro členy a partnery, ale také na podporu celého regionu.  

Vize: 

Asociace technologických společností vytvořená na základě vzájemné výhodnosti. Asociace 
koordinuje zatížení vysoce kvalifikovaných pracovníků, zejména vývojových inženýrů, 
vývojových pracovníků a dělníků. Asociace pomáhá optimalizovat požadavky na jejich práci 
a nebo kolísání jejich vytížení a výkonu. Asociace poskytuje vhodnou platformu pro setkávání 
a diskuse managementu jeho jednotlivých členů. Asociace koordinuje postupy při prosazování 
společných zájmů. Asociace spolupracuje s veřejným sektorem a vzdělávacími institucemi. 

Hlavní cíle: 

 vytvoření prostředí pro spolupráci členů iniciativy v oblasti vývoje, vědy a výzkumu, 

 vytvoření prostředí pro efektivní sdílení zdrojů členů TIP, 

 ochrana a prosazování obecných a etických zájmů členů TIP, 

 podpora tvorby pozitivní image členů TIP, 

 podpora členů TIP při udržování a rozšiřování vztahů v zahraničí, 

 podpora chování členů TIP, které je v souladu s obchodními zvyklostmi, pravidly 
hospodářské soutěže a dobrými mravy 

 realizace společných projektů. 

 



 

 

Kontakty: 

Adresa: Žižkova 52 

Plzeň 

301 00 

ID:   72568135 

VAT:   CZ72568135 

 

e-mail:  pavel.duchek@bpagency.cz 

tel:  +420 377 481 455 

fax:  +420 377 481 454 

URL:  http://www.tipilsen.cz 

Členové k  31.prosinci 2012: 

Členové: 

JMÉNO:    IČ:  

EvoBus Bohemia s.r.o. 25657704 

GRAMMER CZ, s.r.o.  64361462 

ZF Engineering Plzeň s.r.o.  26343398 

MECAS ESI s.r.o.  61778966 

GOLDRATT CZ, s.r.o.  25792415 

JITONA a.s.   18164439 

Blue Projects Agency, s.r.o.  27448932 

 

Partneři: 

JMÉNO:    IČ: 

Driessen Aerospace CZ, s.r.o. 26339510 

SWA, s.r.o.   46884513 

MBtech Bohemia s.r.o. 65416082 

MDS Engineering k.s.  49790102 

IHK Regensburg   

http://www.tipilsen.cz/


 

 

Organizační struktura: 

Představenstvo 

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mr. Johannes Heidecker  Předseda představenstva 

Mr. Pavel Majer  Místopředseda představenstva 

Mr. Karel Luňáček  Člen představenstva 

 

Generální sekretář  

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mr. Pavel Duchek  Generální sekretář 

Mr. Pavel Peták  Administrátor 

 

Auditor 

Mrs. Jana Christová 



 

 

 

 

 

 

Služby: 

 administrativní výlohy  

 reklamní nástroje 

 překlady dokumentů a článků na webu 



 

 

Aktivity 2012 

V roce 2012 začalo sdružení TIP informovat veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím 
nové webové stránky: www.tipilsen.cz. 

V roce 2012 bylo uspořádáno celkem 8 setkání členů a přidružených partnerů TIP. Účastnily 
se společnosti: EvoBus Bohemia, Driessen Aerospace, MECAS ESI, GOLDRATT CZ, SWA, ZF 
Engineering Plzeň a Blue Projects Agency. 

Sdružení TIP se zúčastnilo slavnostního otevření nových výrobních hal EvoBus Bohemia a 
GRAMMER CZ. 

Rok 2012 byl začátkem několika společných projektů. Mezi tyto projekty patří: strategie 
společného nákupu, společné vzdělávací akce, účast na projektu Evropské hlavní město 
kultury - Plzeň 2015 a podpora technických oborů v regionu. 

Sdružení TIP se zúčastnilo semináře pod názvem "Vědomostní kreativita a jejich společná 
budoucnost v České republice", které se konalo pod záštitou Ministerstva kultury, 
Městského úřadu Plzeň a Institutu umění a designu západní univerzity Čechy. 

Plány 2013 
 
V roce 2013 bude sdružení pokračovat v již zahájených projektech, jakož i ve společných 
setkáních všech členů a přidružených partnerů. 
 
Sdružení uspořádá KICK-OFF meeting pro veřejnost, politiky a média. 
 
V letošním roce TIP plánuje výrazně rozšířit svoji členskou a partnerskou základnu. 
 
V roce 2013 sdružení plánuje uspořádat první odbornou konferenci na konkrétní téma 
nazvanou TIP TOP. 

 

http://www.tipilsen.cz/

