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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 31.12.2019 devatenáct členů, 
včetně velkých společností mezinárodního významu, a další spolupracující 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 
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 

301 00 Plzeň 

IČ:   72568135 

DIČ:   CZ72568135 

 

e-mail:  pavel.duchek@bpagency.cz 

tel:  +420 377 481 455 

URL:  http://www.tipilsen.cz 
 
 	



 

 

Členové	TIP	k		31.	prosinci	2019:	
NÁZEV: IČO: NÁZEV: IČO: 

Členové:  Partneři:  

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

Blue Projects Agency, s.r.o. 27448932 EMZ Hanauer s.r.o. 25203029 

BONNEL TECHNOLOGIE s. r. 
o. 

18230407 Nové technologie – Výzkumné 
centrum ZČU 

49777513 

EUROSOFTWARE, s.r.o. 25216287 Sdružení TEO         71219277 

EvoBus Česká republika 
s.r.o. 

25657704 Česko-německá obchodní  
a průmyslová komora 

49708210 
 

Gerresheimer  
Horšovský Týn spol.s.r.o. 

48360716 IHK Regensburg  

GOLDRATT CZ, s.r.o. 25792415 

GRAMMER CZ, s.r.o. 64361462 

JITONA a.s. 18164439 

Kermi s.r.o. 64832279   

KIEFEL Automotive s.r.o. 46884513   

Konplan s.r.o. 27971147   

MBtech Bohemia s.r.o. 65416082   

MECAS ESI s.r.o. 61778966   

Rodenstock ČR s.r.o. 61173614   

STREICHER, spol. s.r.o. 
Plzeň 

14706768   

Technické pružiny 
SCHERDEL s.r.o. 

25224671   

ZF Engineering Plzeň, s.r.o. 26343398   

ZF Staňkov s.r.o. 28016602   

 	



 

 

Loga	členů	a	partnerů	
 

   

 

 

 

 

 
 
 
    



 

 

Organizační	struktura	k	31.12.2019:	

 

Představenstvo 

JMÉNO: FUNKCE:  

Dr. Mathias Eickhoff – předseda představenstva   

Johannes Hafner – místopředseda představenstva   

Stephan Kronmüller – člen představenstva  

Dr. Ing. Karel Luňáček – člen představenstva  

Ing. Pavel Majer – člen představenstva 

Generální sekretář  

Ing. Pavel Duchek  

Asistent  

Vojtěch Bistrý 

Auditor 

Ing. Jana Christová 

 
  



 

 

VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY	
ke dni 31. 12. 2019 

v CZK 

Spotřeba materiálu 
Cestovné  

 
198,00 
218,00 

Náklady na reprezentaci TIP Board - občerstvení 11 020,00 
Dary (Nvias, podpora techn. vzdělání) 
Ostatní služby: 

• Vedení účetnictví, přefakturace domény, 
poštovné, organizace jednání Blue Projects 
Agency, s.r.o., právní poradenství Görges 
Marek 

• Organizace jednání, Vojtěch Bistrý a Peták 
Pavel 

• Překlady textů, EKO Překlady s.r.o. 
• Náklady účetního a daňového poradce DUPO 

Daň z příjmů 

120 000,00 
84 912,25 

 
 

65 228,75 
 

15 900,00 
 

2 283,50 
1 500,00 

2,10    
Ostatní finanční náklady celkem (transakční poplatky) 4 370,00    
NÁKLADY CELKEM 220 720,35    
Ostatní výnosy celkem (úroky) 10,95    
Přijaté příspěvky celkem 190 000,00    
VÝNOSY CELKEM 190 010,95    
     
Výsledek hospodaření před zdaněním -30 709,40    
Výsledek hospodaření po zdanění -30 709,40    
  

ROZVAHA	
ke dni 31. 12. 2019 

v CZK 
AKTIVA   
Krátkodobý finanční majetek celkem 59 984,70  
Aktiva celkem 59 984,70    
PASIVA   
Vlastní zdroje celkem 59 288,95    
Výsledek hospodaření celkem 59 288,95    
Cizí zdroje celkem 695,75    
Krátkodobé závazky celkem 695,75    
Pasiva celkem 59 984,70    

  



 

 

Aktivity	2019	

Valná hromada 

Dne 04.06.2019 se konala první valná hromada TIP v roce 2019 na Západočeské univerzitě v 
Plzni. Zástupci Západočeské univerzity v Plzni Pan Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA, pan doc. Ing. 
Luděk Hynčík, Ph.D. a pan doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. prezentovali přítomným členům TIP 
výzkumné centrum Nové technologie. Po prezentaci se konala exkurze po jednotlivých 
laboratořích.  

V souvislosti s rezignací člena představenstva Mgr. Martina Kořínka, Ph.D. ze své funkce 
předsedy a člena představenstva, byl zvolen nový člen představenstva Stephan Kronmüller. 
V průběhu jednání byla schválena výroční zpráva z roku 2018 a plánovány aktivity pro letošní 
rok. Poté účastníci valné hromady se usnesli na sponzorského daru pro Nvias.org v hodnotě 
100 000 korun českých. Představenstvo pak na následném jednání zvolilo novým předsedou 
představenstva pana Dr. Ing. Mathiase Eickhoffa. 

Generální sekretář TIP na vyhlášení soutěže Future Factory 

Pavel Duchek, generální sekretář TIP, přijal pozvání na vyhlášení soutěže „Future Factory”, 
která je organizovaná NVIAS.org se zaměřením na podporu vzdělávání mladé generace v 
technických oborech. 

TIP meeting 

Dne 5.11.2019 se konal TIP meeting ve firmě Rodenstock ČR s.r.o v Klatovech. Po krátké 
prezentaci vedenou panem Rolandem Dimbathem o firmě Rodenstock se všichni účastníci 



 

 

odebrali do provozní části firmy Rodenstock, kde proběhla komentovaná prohlídka výrobního 
provozu. Po návratu si vzal slovo místostarosta města Klatov pan Václav Chroust, který 
připravil prezentaci o městu Klatovy. Poté proběhla prezentace aktivit TIPu, o kterou se 
postarali předseda TIP Mathias Eickhoffa a generální sekretář Pavel Duchek. V průběhu večera 
byly prezentovány také stávající a nové projekty NVIAS.org, které představil Pavel Koenig. Celý 
program byl završen komentovanou prohlídkou Klatovských katakomb a neformální večeří. 

 

  



 

 

Anketa	Sodexo	Zaměstnavatel	roku	
 
30. května se uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety Sodexo zaměstnavatel roku 2019. Anketa 
hodnotí poskytovanou motivaci pro zaměstnance, investice do vzdělání, ekonomické 
ukazatele a výsledky. Letošní vyhodnocení ankety kladlo důraz na digitalizaci a automatizaci. 
Mezi konkurencí se prosadili 3 členské firmy Technological Initiative Pilsen. V kategorii do 
5000 zaměstnanců se umístil MBtech Bohemia s.r.o.na 2. místě, v kategorii do 500 
zaměstnanců vyhrál ZF Engineering Plzeň, s.r.o. a třetí místo získal Konplan, s.r.o. Gratulujeme 
našim členům k výsledkům a věříme, že uspějí i v dalších letech. 
 

Plány	na	další	rok	2020	
 
V roce 2020 bude sdružení TIP pokračovat ve:  

• společných setkáních všech členů a přidružených partnerů.  
• v podpoře realizace technického vzdělávání mladých lidí 
• rozšiřování členské a partnerské základy o další zajímavé členy a spolupracující 

partnery. 
  



 

 

Slovo	závěrem	
 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zástupcům členských a partnerských společností a 
organizací za aktivní účast při činnosti sdružení v roce 2019. Podařilo se nám mimo jiné 
podpořit zájem mladých lidí o technické vzdělávání, uspořádat s našimi partnery další ročník 
soutěže pro žáky základních škol a uspořádat několik zajímavých společných setkání. 
 
Dovolte mi poděkovat všem našim členům za jejich práci pro sdružení, našim partnerům za 
dobou spolupráci a zejména pak členům představenstva a všem, kteří se věnují našim 
aktivitám za jejich čas, který činnosti TIP věnují. Stále platí, že největším kapitálem byli, jsou 
a budou vždy ti, skvělí lidé, se kterými máme možnost spolupracovat. 
 
Těším se na další spolupráci a nové projekty, podněty a členy či partnery. Věřím, že i 
následující rok bude také takto úspěšný. 
 
S úctou 
 
Ing. Pavel Duchek 
Generální sekretář 
Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o.   
 

 
 


