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Historie: 

Technologická iniciativa Plzeň (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: 

Sdružení TIP bylo založeno za účelem vzájemného prospěchu. Společenství koordinuje pracovní 
zátěž z vysoce kvalifikovaných pracovníků, zejména vývojových inženýrů, vývojových 
pracovníků a pracovníků. Pomáhá optimalizovat požadavky na jejich práci a / nebo fluktuaci v 
jejich obsazování a výkonnosti. Sdružení TIP poskytuje vhodnou platformu pro setkání a řízení 
jednání jednotlivých členů a partnerů, koordinuje postupy a prosazuje společné zájmy. Taktéž 
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 

 

http://www.tipilsen.cz/


 

 

Členové k  31.prosinci 2013: 

JMÉNO: ID: JMÉNO: ID: 

Členové: Patrneři: 

ASTOS MACHINERY, a.s. 25058851 BONNEL Technologie, s.r.o. 18230407 

Blue Projects Agency, s.r.o. 27448932 Česko-německá obchodní   

EvoBus Bohemia, s.r.o. 25657704 a průmyslová komora  

GRAMMER CZ, s.r.o. 64361462 Driessen Aerospace CZ, s.r.o. 26339510 

GOLDRATT CZ, s.r.o. 25792415 GEA Bock Czech, s.r.o. 26705222 

JITONA a.s. 18164439 Gerresheimer  48360716 

MECAS ESI, s.r.o. 61778966 Horsovsky Tyn spol. s r.o.  

SWA, s.r.o. 46884513 IHK Regensburg   

ZF Engineering Plzeň, s.r.o. 26343398 Kermi, s.r.o. 64832279 

  MBtech Bohemia, s.r.o. 65416082 

  Sdružení TEO 71219277 

  ZF Staňkov, s.r.o. 28016602 



 

 

Řídící struktura: 

Představenstvo 

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mr. Johannes Heidecker  Předseda představenstva 

Mr. Pavel Majer  Místopředseda představenstva 

Mr. Karel Luňáček  Člen představenstva 

 

Generální tajemník  

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mr. Pavel Duchek  Generální tajemník 

Mr. Pavel Peták  Administrátor 

 

Auditor 

Mrs. Jana Christová 



 

 

Služby celkem 49 770,50 
Náklady na reprezentaci 3 409,00 
Ostatní služby 46 361,50 
Ostatní náklady celkem 3 813,00 
NÁKLADY CELKEM 53 583,50 
Ostatní výnosy celkem 114,58 
Přijaté příspěvky celkem 70 000,00 
VÝNOSY CELKEM 70 114,58 
Výsledek hospodaření před zdaněním 16 531,08 
Výsledek hospodaření po zdanění 16 531,08 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.prosinci 2013

v CZK

 

 

AKTIVA
Krátkodobý finanční majetek celkem 36 260,36 
Jiná aktiva celkem 164,00 
Aktiva celkem 36 424,36 
PASIVA
Vlastní zdroje celkem 34 458,36 
Výsledek hospodaření celkem 34 458,36 
Cizí zdroje celkem 1 966,00 
Krátkodobé závazky celkem 1 966,00 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0,00 
Pasiva celkem 36 424,36 

v CZK
ke dni 31.prosinci 2013

ROZVAHA

 

 

Služby: 

 administrativní výlohy  

 reklamní nástroje (reklamní poutače „Technika má zlaté dno“) 

 překlady dokumentů a článků na webu 



 

 

Aktivity 2013 

V letech 2012 – 2013 bylo zorganizováno celkem devět setkání členů a přidružených 
partnerů sdružení TIP. Pořadatelskými společnostmi byly: Gerresheimer Horsovsky Tyn, 
GRAMMER CZ, EvoBus Bohemia, Driessen Aerospace, MECAS ESI, GOLDRATT CZ, SWA, ZF 
Engineering Plzeň a Blue Projects Agency. 

Dne 4. září 2013 proběhla prezentace nejmodernějších technologií 3D tisku v sídle 
společnosti EOS GmbH Electro Optical Systems v Kraillingu u Mnichova.  

V červnu 2013 se TIP stalo členem Výboru pro technické vzdělávání, jež byl vytvořen pod 
záštitou města Plzně.  

Od 3. června 2013 mohla veřejnost vidět v Plzni první z billboardů sdružení TIP, který 
naplňuje projekt TIP na zvýšení atraktivity studia technických oborů v České republice. 

O projektu sdružení TIP na podporu technického vzdělávání promluvili v pořadu „Co Vás 
zajímá“ rádia Český rozhlas Plzeň zástupci TIP. 

Předseda sdružení TIP Johanes Heidecker a jednatel společnosti MBtech Bohemia, pan 
Wolfram Motz vystoupili v rámci panelové diskuse „Inovací a kreativitou ke 
konkurenceschopnosti“. Tato diskuse byla součástí Štiřínských rozhovorů dne 23.4.2013, 
které pravidelně pořádá pražská kancelář německé nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.  

Dne 19. března se v Plzni sešla pracovní skupina na podporu technického vzdělávání složená 
ze zástupců sdružení TIP a sdružení TEO – Sdružení pro rozvoj technického odborného 
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov. Pracovní skupina se shodla na 
devateru doporučení ke společným krokům spolupráce v oblasti podpory vzdělávání 
v technických oborech. Byla vytvořena iniciativa „Technika má zlaté dno“.   



 

 

Plány 2014 
 
V roce 2014 bude sdružení pokračovat v již zahájených projektech, jakožto i ve společných 
setkáních všech členů a přidružených partnerů, projektech společného nákupu, kolektivních 
školení a projektu na podporu technického vzdělávání.  
 
Letošní rok také plánuje TIP zahájit intenzivnější mediální kampaň na podporu technického 
vzdělávání. V rámci této kampaně každý člen, který chce podpořit tuto iniciativu, bude 
publikovat billboard „Technika má zlaté dno“.  
 
Každý člen a partner sdružení začne spolupracovat s konkrétní základní nebo střední školou 
za účelem podpořit technické vzdělávání.  
 
V roce 2014 bude TIP pořádat volby do předsednictva.  
 
Zástupci TIP budou hledat nové příležitosti pro spolupráci v rámci otázky, jak zvýšit výnosy 
pro všechny subjekty, kteří mají zájem být zainteresováni ve sdružení TIP.  
 
V letošním roce TIP plánuje výrazně rozšířit své členství a partnerskou základnu. 
 

 


