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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 tohoto 
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 31.12.2020 sedmnáct 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	2020:	
NÁZEV: IČO: NÁZEV: IČO: 

Členové:  Asociovaní 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 

Kermi s.r.o. 64832279   

Konplan s.r.o. 27971147   

AKKA Czech Republic 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	asociovaných	partnerů	
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
    



 

 

Organizační	struktura	k	31.12.2020:	

 

Představenstvo 

JMÉNO: FUNKCE:  

Stephan Kronmüller – předseda představenstva   

Dr. Ing. Karel Luňáček – místopředseda představenstva   

Ing. Pavel Majer – člen představenstva 

Generální sekretář  

Ing. Pavel Duchek  

Asistent  

Vojtěch Bistrý 

Auditor 

Ing. Pavel Peták 

 
  



 

 

VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY	
ke dni 31.prosinci 2020 

v CZK 
Služby celkem  94 295,65    
Z toho vedení účetnictví a organizace jednání 
Blue Projects Agency, s.r.o. 34 333,75    
Sponzoring týmu Horizon GrandPrix pro 
nvias.org 24 200,00    
Administrativní podpora Vojtěch Bistrý  18 475,00    
Právní služby Marek Gorges 14 665,20    
Ostatní nerozlišené služby 2 621,70    
  
Dary (nvias.org, podpora technického 
vzdělávání) 50 000,00    
Náklady na reprezentaci 630,00    
Daň z příjmů 2,11    
Ostatní náklady celkem (transakční poplatky) 3 390,00    
NÁKLADY CELKEM 148 317,76    
Přijaté příspěvky celkem 170 000,00    
Úroky 10,98    
VÝNOSY CELKEM 170 010,98    
  
Výsledek hospodaření před zdaněním 21 693,22    
Výsledek hospodaření po zdanění 21 693,22    
  

ROZVAHA	
ke dni 31.prosinci 2020 

v CZK 
AKTIVA  
Peněžní prostředky na běžném účtu 51 733,42    
Peněžní prostředky na spořicím účtu  34 260,00    
Aktiva celkem 85 993,42    
PASIVA  
Neuhrazená ztráta minulých let  59 288,95    
Výsledek hospodaření celkem 21 693,22    
Výdaje příštích období  5 011,25    
Pasiva celkem 85 993,42    

 
  



 

 

Aktivity	2020	

Vyhlášení třetího ročníku FUTURE FACTORY 

Technological Initiative Pilsen podporuje již třetí ročník soutěže nazvanou FUTURE FACTORY 
organizovanou nvias.org. Dne 28. ledna 2020 proběhlo vyhlášení FUTURE FACTORY do kterého 
se postupně zapojilo rekordních 37 týmů, dohromady 88 účastníků z 13 měst z Čech a Moravy. 

Soutěž se zaměřuje na propojení hraní počítačové hry Minecraft a učení. V souteži jde o to 
postavit a naprogramovat svoji továrnu budoucnosti pomocí tzv. command_blocks. Následně 
musí tým zdokumentovat svůj výtvor pomocí videa a prezentovat jej před odbornou porotou. 

Pandemie Covid-19 

S ohledem na probíhající celosvětovou pandemii nemoci Covid-19, která významně zasahuje 
do chodu společnosti i podnikatelských subjektů po celém světě, nebylo v tomto roce 
realizováno mnoho aktivit. 

Zvolení nového vedení  

I přes probíhající nestandardní situaci v podnicích, ale i běžném životě, si 17 členských 
společností Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o. zvolilo své nové vedení. Stalo se tak proto, 
že na konci roku 2020 vypršel mandát většině členů stávajícího představenstva TIPu. Z vedení 
TIPu odchází dosavadní předseda Dr. Mathias Eickhoff, jednatel ZF Engineering Plzeň s.r.o., 
který se naplno věnuje rychle se rozvíjejícímu technologickému centru ZF v Plzni. Z vedení TIPu 
odchází také jeho dlouholetý člen Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s.r.o., která 
v Plzni rozvíjí nové technologické centrum v oblasti nápojové techniky. Pan Hafner byl pověřen 
novými úkoly v centrále mateřské společnosti Krones AG v Německu. Ve vedení TIPu nově 
setrvávají pánové Stephan Kronmueller, spolumajitel a CEO SW firmy Eurosoftware s.r.o. , 
která se zabývá vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce, Dr. Karel Luňáček, 
spolumajitel a CEO SW společnosti MECAS ESI s.r.o. působící v oblasti virtuálního prototypingu 
a fyzikálně mechanických SW systémů, a Pavel Majer, spolumajitel a CEO společnosti Goldratt 
CZ s.r.o. působící v oblasti zlepšování a zvyšování ziskovosti firem. Všichni tři současní členové 
představenstva byli členy předchozího představenstva. Předsedou TIPu byl zvolen na prvním 
povolebním jednání nového představenstva TIPu pan Kronmueller a místopředsedou pan Dr. 
Luňáček. 

  



 

 

Plány	na	další	rok	2021	
 
V roce 2021 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 minulém v roce. 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, povětšinou virtuálních 
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.   
 


