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Historie: 

Technological Initiative Pilsen (dále jen TIP) je zájmové sdružení právnických osob, založené 
roku 2012. Spisová značka L 6909 vedená u Krajského soudu v Plzni. 

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 k 31.12.2014 jedenáct 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 

IČ:   72568135 

DIČ:   CZ72568135 

 

e-mail:  pavel.duchek@bpagency.cz 

  pavel.petak@bpagency.cz 

tel:  +420 377 481 455 

fax:  +420 377 481 454 

URL:  http://www.tipilsen.cz 



 

 

Členové k  31. prosinci 2014: 

JMÉNO: IČ: JMÉNO: IČ: 

Členové: Partneři: 

ASTOS Machinery a.s. 25058851 AIMTEC, a.s. 25201816 

Blue Projects Agency, s.r.o. 27448932 COMTES FHT a.s. 26316919 

EvoBus Česká republika s.r.o. 25657704 BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. 18230407 

GRAMMER CZ, s.r.o. 64361462 Česko-německá obchodní   

GOLDRATT CZ, s.r.o. 25792415 a průmyslová komora  

JITONA a.s. 18164439 ZODIAC GALLEYS EUROPE S.R.O. 26339510 

Kermi s.r.o. 64832279 GEA Bock Czech s.r.o. 26705222 

MECAS ESI s.r.o. 61778966 Gerresheimer  48360716 

SWA, s.r.o. 46884513 Horsovsky Tyn spol. s r.o.  

Wuppermann Kovotechnika s.r.o. 25246925 IHK Regensburg   

ZF Engineering Plzeň, s.r.o. 26343398 Konplan s.r.o. 27971147 

  MBtech Bohemia s.r.o. 65416082 

  Sdružení TEO 71219277 

  ZF Staňkov s.r.o. 28016602 

    

    

    



 

 

Loga členů a partnerů 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organizační struktura: 

Představenstvo 

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mgr. Martin Kořínek, PhD Předseda představenstva 

Johannes Heidecker  Místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Majer  Člen představenstva 

 

Generální sekretář  

JMÉNO:    FUNKCE:  

Ing. Pavel Duchek  Generální sekretář 

Ing. Pavel Peták  Administrátor 

 

Auditor 

Ing. Jana Christová 



 

 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ke dni 31. prosinci 2014 
v CZK 

Služby celkem 104 963,50   
Náklady na reprezentaci 7 127,00   
Ostatní služby 97 836,50   
Ostatní náklady celkem 3 817,00   
NÁKLADY CELKEM 108 780,50   
Ostatní výnosy celkem 83,20   
Přijaté příspěvky celkem 110 000,00   
VÝNOSY CELKEM 110 083,20   
Daň z příjmů 15,85   
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 302,70   
Výsledek hospodaření po zdanění 1 286,85   

 

 
ROZVAHA 

ke dni 31.prosinci 2014 
v CZK 

AKTIVA   
Krátkodobý finanční majetek celkem 59 131,21   
Aktiva celkem 59 131,21   
PASIVA   
Vlastní zdroje celkem 35 745,21   
Výsledek hospodaření celkem 35 745,21   
Cizí zdroje celkem 23 386,00   
Krátkodobé závazky celkem 23 386,00   
Pasiva celkem 59 131,21   

 

 

Služby: 

§ administrativní výlohy 

§ propagace v rámci projektu Technika má zlaté dno  

§ překlady dokumentů a článků na webu 



 

 

Aktivity 2014 

Za období existence sdružení bylo v letech 2012 – 2014 zorganizováno celkem dvanáct 
setkání členů a přidružených partnerů sdružení TIP. Pořadatelskými společnostmi 
a organizacemi byly: Gerresheimer Horsovsky Tyn, GRAMMER CZ, EvoBus Česká republika, 
ZODIAC GALLEYS EUROPE, MECAS ESI, GOLDRATT CZ, SWA, ZF Engineering Plzeň, Blue 
Projects Agency, ASTOS Machinery a Západočeská univerzita v Plzni. 

Zástupci sdružení TIP se dne 30. října 2014 zúčastnili konference na téma „Technika a ICT – 
Cherchez la femme!“. Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání 
v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí úzké 
spolupráce ZŠ, SŠ a SOU, ZČU v Plzni.  Členové sdružení shledali projekt prospěšným pro 
účely propagace technického vzdělávání, což je jedním ze základních témat sdružení. 
Sdružení TIP vyjádřilo podporu projektu a je otevřeno možnostem spolupráce. 

Dne 7. října 2014 se sdružení TIP zúčastnilo 2. workshopu  k tématu podpory technického 
vzdělávání v Plzeňském kraji.  

Mimo účasti na workshopech a konferencích určených k podpoře technického vzdělávání 
bylo snahou každého z členských a partnerských společností činit individuální kroky 
k podpoře technického vzdělávání (propagace billboardu Technika má zlaté dno, inzerce 
v místních mediích, navazování spolupráce s vybranými školami). 

Sdružení TIP se v roce 2014 rozšířilo o dva nové členy: společnost Kermi, která patří na trhu 
mezi přední evropské výrobce tepelné techniky a sprchových koutů a společnost 
Wuppermann Kovotechnika s.r.o., která se zabývá výrobou ocelových konstrukcí, 
a zpracováním povlakovaných trubek, komponentů a přířezů z plechu. 

Valná hromada v roce 2014 vzhledem ke končícímu  funkčnímu období představenstva 
zvolila představenstvo nové, a to v následujícím složení: Předseda představenstva – Mgr. 
Martin Kořínek, PhD. (společnost GRAMMER CZ), Místopředseda představenstva – Johannes 
Heidecker (společnosti EvoBus Česká republika), Člen představenstva - Ing Pavel Majer 
(společnost GOLDRATT CZ). 



 

 

Plány 2015  
 
V roce 2015 bude sdružení pokračovat v již zahájených projektech, jakož i ve společných 
setkáních všech členů a přidružených partnerů, projektech společného nákupu, společných 
školení a projektu na podporu technického vzdělávání. 
 
Pro nadcházející rok sdružení bude intenzivně organizovat odborné akce, jejichž cílem bude 
seznámit účastníky s danými tématy. Akce umožní navazovat kontakty a seznamovat se 
s novými technologiemi a nejnovějšími trendy v oblasti průmyslové výroby a vývoje. Mezi 
nejbližší plánované akce patří návštěva Delloite Data Lab, která bude zaměřena na odborné 
téma Big Data – zpracování velkých datových balíků transakčního, finančního nebo 
fyzikálního charakteru. Dále bude organizován výjezd do inteligentní továrny společnosti 
Siemens v Ambergu, kde bude hlavním tématem plně automatizovaný a robotizovaný 
systém výroby. O těchto a dalších akcích bude sdružení informovat pomocí svých 
internetových stránek. 
 
V rámci projektu společných nákupů chce asociace i nadále prohloubit spolupráci. Sdružení 
chce využívat elektronické aukce k nákupu komodit, které budou společným objektem 
zájmu. K tomuto účelu zahájí TIP spolupráci s novým partnerem, který bude elektronickou 
aukci zajišťovat. 
 
Podpora technického vzdělávání je stěžejním projektem a v jeho aktivitách hodlá sdružení 
pokračovat. Důležitá bude spolupráce s médii, se kterými již některé členské a partnerské 
společnosti navazují pravidelné kontakty a do lokálních médií budou dále publikovány 
články o všech úspěšných projektech v této oblasti.      
 
TIP chce dále rozšiřovat svoji členskou a partnerskou základnu. 



 

 

Slovo závěrem 
 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zástupcům členských a partnerských společností 
a organizací za přízeň a iniciativu podílet se na aktivitách sdružení. Možná nejsou výsledky 
všech aktivit sdružení naprosto viditelné, ale za celou dobu naší existence se podařilo 
mnohé. V oblasti podpory technického vzdělávání jsme byli spoluiniciátory debaty, která 
rozhýbala kolotoč událostí nejen v Plzeňském kraji. Nyní je toto téma zmiňováno v médiích 
po celé republice. Není v našich silách měnit systém vzdělávání České republiky, ale 
můžeme vytvářet povědomí u těch, kteří mohou. Jelikož se není možné spoléhat na změnu 
systému, je nutné, abychom činili alespoň drobné kroky a snažili se přicházet s vlastními 
nápady, jak přitáhnout do podniků kvalifikovanou pracovní sílu. Nemusíte být však na tyto 
projekty sami, naše sdružení je otevřeno všem nápadům a je připraveno je podporovat.  
 
Věřím, že se nám podaří najít i další projekty, které nás budou takto silně sdružovat, jako 
tomu je v případě technického vzdělávání. Společné nákupy komodit jsou dalším projektem, 
který by mohl mít nemalé přínosy jak pro celé sdružení, tak pro každý jednotlivý subjekt. 
Nezapomeňme, že v jednotě je síla a bez aktivní spolupráce nemá instituce smysl. TIP jsou 
firmy a firmy tvoří TIP. Těší mne, že se rozrůstá naše členská základna a pokud procházím 
seznam členských společností, vidím obrovský technologický potenciál, který čeká na své 
využití. 
 
Těším se na další spolupráci a nové projekty i podněty. Věřím, že v následujícím roce 
posuneme hranice naší vzájemné spolupráce zase o kus dál. 
 
S úctou 
 
Ing. Pavel Duchek 
Generální sekretář 
Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o.   


