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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 31.12.2016 osmnáct 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 

  ondrej.stefan@bpagency.cz 

tel:  +420 377 481 455 

fax:  +420 377 481 454 

URL:  http://www.tipilsen.cz 

mailto:pavel.duchek@bpagency.cz
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Členové TIP k  31. prosinci 2016: 

NÁZEV: IČ: NÁZEV: IČ: 

Členové: Partneři: 

AIMTEC, a.s. 25201816 COMTES FHT a.s. 26316919 

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

a průmyslová komora 
BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. 18230407 

EUROSOFTWARE, s.r.o. 25216287 GEA Bock Czech s.r.o. 26705222 

EvoBus Česká republika s.r.o. 25657704 Gerresheimer  

Horsovsky Tyn spol. s r.o. 

48360716 

GRAMMER CZ, s.r.o. 64361462  

GOLDRATT CZ, s.r.o. 25792415 IHK Regensburg  

JITONA a.s. 18164439 Nové technologie -                            49777513 

Výzkumné centrum ZČU 
Kermi s.r.o. 64832279 

Konplan s.r.o. 27971147 Sdružení TEO                                      71219277 

MBtech Bohemia s.r.o. 65416082 ZODIAC GALLEYS EUROPE S.R.O.    26339510 

MECAS ESI s.r.o. 61778966   

Rodenstock ČR s.r.o. 61173614   

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768   

SWA, s.r.o. 46884513   

Wuppermann Systemtechnik s.r.o. 25246925  

 

  

 

ZF Engineering Plzeň, s.r.o. 26343398 

ZF Staňkov s.r.o. 28016602 

   

    



 

 

Loga členů a partnerů 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esi-group.com/cz


 

 

Organizační struktura k 31.12.2016: 

 

Představenstvo 

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mgr. Martin Kořínek, PhD Předseda představenstva 

Johannes Hafner  Místopředseda představenstva 

Dr. Mathias Eickhoff  Člen představenstva 

Ing. Pavel Majer  Člen představenstva 

Dr. Ing. Karel Luňáček Člen představenstva 

 

Generální sekretář  

Ing. Pavel Duchek  

 

Auditor 

Ing. Jana Christová 
  



 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ke dni 31.prosinci 2016 

v CZK 

Služby celkem 171 663,90    

Náklady na reprezentaci 4 483,05    

Ostatní služby 167 180,85    

Ostatní náklady celkem 20 719,00    

NÁKLADY CELKEM 192 396,38    

Ostatní výnosy celkem 71,03    

Tržby za vlastní výkony a zboží 400,00    

Přijaté příspěvky celkem 170 000,00    

VÝNOSY CELKEM 170 471,03    

Daň z příjmů 13,48    

Výsledek hospodaření před zdaněním -21 911,87    

Výsledek hospodaření po zdanění -21 925,35    

  ROZVAHA 
ke dni 31.prosinci 2016 

v CZK 

AKTIVA   

Krátkodobý finanční majetek celkem 86 951,23    

Aktiva celkem 86 951,23    

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 54 448,88    

Výsledek hospodaření celkem 54 448,88    

Cizí zdroje celkem 32 502,35    

Krátkodobé závazky celkem 32 502,35    

Pasiva celkem 86 951,23    

 
 
 

Služby: 

 administrativní výlohy 

 překlady dokumentů a článků 



 

 

Aktivity 2016 

V roce 2016 se rozšířila členská základna TIP o 3 nové členy. Konkrétně se jedná o 
společnosti: 

 ZF Staňkov s.r.o.  

 Eurosoftware s.r.o. 

 MBtech Bohemia s.r.o. 

V roce 2016 se konaly celkem tři valné hromady členů TIP. 

Dne 10.3.2016 byla organizována valná hromada v prostorách společnosti ZF Staňkov, kdy 
pro členy a partnery TIP byla zorganizována prezentace a prohlídka společnosti, všichni 

účastníci tak měli možnost nahlédnout do zázemí 
špičkové strojírenské výroby a načerpat inspiraci pro 
své vlastní provozy. Současně byla společnost ZF 
Staňkov přijata za řádného člena TIP. Velmi zajímavými 
hosty jednání byli zástupci Západočeské univerzity. 
Proběhla prezentace pana prorektora Ladislava Čepičky 
na téma založení anglické školy při ZČU a odborná 
prezentace paní Šárky Houdkové z Výzkumného centra 
nových technologií ZČU, která byla zaměřena na 

využitelnost laserových technologií.  

Dne 31.5.2016 TIP společně s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) 
a Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK) uspořádaly moderovanou diskusi s 
lídry politických kandidátek na post hejtmana 
Plzeňského kraje. Na třicet generálních ředitelů 
průmyslových firem tvořících páteř ekonomiky 
Plzeňského kraje využilo příležitost přednést 
přítomným kandidátům na hejtmana – za ČSSD 
Josefu Bernardovi, za ODS Martinu Baxovi a za 
ANO Miloslavu Zemanovi – svá očekávání na 
regionální politiky. Hlavním tématem celého 
odpoledního setkání byla dostupnost odborných 
pracovních sil v rychle se rozvíjejícím Plzeňském 
kraji.  

http://tipilsen.cz/wp-content/uploads/DSC_0001.jpg


 

 

Dne 9.11.2016 proběhla valná hromada TIP, 
tentokrát v prostorech společnosti MBtech 
Bohemia v Plzni. Účastníky valné hromady v 
úvodu spolu s generálním sekretářem Pavlem 
Duchkem uvítal zástupce společnosti MBtech 
pan Rudolf Vohnout, který představil všechny 
činnosti společnosti a nechyběla ani velmi 
zajímavá prohlídka celého závodu. Součástí 
programu byla již tradičně i velmi zajímavá 
odborná prezentace, tentokrát prezentace paní 
Ludmily Kučerové z Regionálního technického institutu při ZČU na téma Nové trendy a 
možnosti v metalografii.  

Dále v roce 2016 TIP poskytlo na základě darovací smlouvy finanční částku ve výši 15 000,- 
Kč Nadačnímu fondu „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“. Tento dar je 
určený na podporu technického vzdělávání a zvýšení zájmu žáků základních a středních škol 
o technicky zaměřené studium. 

 

Plány na další rok 2017 
 
V roce 2017 bude sdružení TIP pokračovat ve společných setkáních všech členů a 
přidružených partnerů, v realizaci odborných školení a projektu na podporu technického 
vzdělávání. O těchto a dalších akcích bude sdružení informovat pomocí svých internetových 
stránek. 
 
Podpora technického vzdělávání je stěžejním projektem a v jeho aktivitách hodlá sdružení 
pokračovat. Důležitá bude spolupráce s regionálními partnery, médii, se kterými již některé 
členské a partnerské společnosti navazují pravidelné kontakty, 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 aktivní účast při činnosti sdružení v roce 2016. Podařilo se nám mimo jiné 
prezentovat téma technického vzdělávání a uspořádat s našimi partnery zajímavá a odborná 
setkání a debaty. 
 

Dovolte mi poděkovat všem našim členům za jejich práci pro sdružení, zejména pak členům 
představenstva za jejich čas, který aktivitám TIP věnují. Zde platí dvojnásob, že největším 
kapitálem byli, jsou a budou vždy ti, skvělí lidé, se kterými máme možnost spolupracovat. 
 

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.   


