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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 31.12.2021 šestnáct 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, + 420 777 22 86 06 

URL:  http://www.tipilsen.cz 
 

  

mailto:pavel.duchek@bpagency.cz
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Členové TIP k 31. prosinci 2021: 

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 IHK Regensburg  

EUROSOFTWARE, s.r.o. 25216287 
Regionální rozvojová agentura 
Plzeňského kraje o.p.s. 

25245091 

EvoBus Česká republika 
s.r.o. 

25657704 
  

Sdružení TEO         71219277 

Gerresheimer  
Horšovský Týn spol. s r.o. 

48360716 
Správa informačních technologií 
města Plzně, příspěvková 
organizace - SIT Port 

66362717 

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 Staňkov s.r.o. 28016602   

  



 

 

Loga členů a asociovaných partnerů 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Organizační struktura k 31.12.2021: 

 

Představenstvo 

JMÉNO: FUNKCE:  

Stephan Kronmüller – předseda představenstva   

Dr. Ing. Karel Luňáček – místopředseda představenstva   

Ing. Pavel Majer – člen představenstva 

Generální sekretář  

Ing. Pavel Duchek  

Auditor 

Ing. Pavel Peták 

 
  



 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ke dni 31.prosinci 2021 

v CZK 
Služby celkem  57,103.35  
Z toho vedení účetnictví a organizace jednání 
Blue Projects Agency, s.r.o. 17,605.50  
Administrativní podpora Vojtěch Bistrý, Markéta 
Fialová  10,020.00  
Podpora organizace eventů Jana Havlíčková 7,260.00  

Právní služby Marek Görges 11,268.60  
Pronájem prostor 6,500.00 

Ostatní nerozlišené služby 4,449.25 
Dary  0,00    
Náklady na reprezentaci 0.00 
Daň z příjmů 1.45 
Ostatní náklady celkem (transakční poplatky) 3,298.00 
NÁKLADY CELKEM 60,402.80 
Přijaté příspěvky celkem 160,000.00 
Úroky 7.57 
VÝNOSY CELKEM 160,007.57 

  
Výsledek hospodaření před zdaněním 99,604.77 
Výsledek hospodaření po zdanění 99,604.77 

  

ROZVAHA 
ke dni 31.prosinci 2021 

v CZK 

AKTIVA  
Peněžní prostředky v pokladně 1,500.00 

Peněžní prostředky na běžném účtu 24,320.82 
Peněžní prostředky na spořicím účtu  143,866.12 
Příjmy příštích období 20,000.00 

Aktiva celkem 189,686.94 

PASIVA  
Závazky dodavatelé 7,260.00 
Nerozdělený zisk minulých let 80,982.17 

Výsledek hospodaření celkem 99,604.77 
Výdaje příštích období  1,840.00 
Pasiva celkem 189,686.94   

 
  



 

 

Aktivity 2021 

Pandemie Covid-19 

Přes stále probíhající celosvětovou pandemii nemoci Covid-19, která významně zasahuje do 
chodu společnosti i podnikatelských subjektů po celém světě, se nám v tomto roce podařilo 
realizovat více aktivit než v loňském roce. 

Online přednáška na téma Využití umělé inteligence v průmyslu 

V březnu 2021 se členové organizace TIP po roce opět sešli, aby se zúčastnili online přednášky 
na téma Umělá inteligence v průmyslu. Přednáška byla uspořádána z iniciativy předsedy 
představenstva TIP, pana Stephana Kronmüllera, a bývalého a současně čestného předsedy 
představenstva TIP, pana Johannese Heideckera.  

Tématem přednášky bylo „Využití umělé inteligence pro rozpoznání kvality sváru a vytvoření 
datového modelu pro svařování“. Přednášku vedl pan Ivan Vishev, doktorand v oblasti Datová 
analýza a vývoj procesů, působící ve firmě Daimler AG. 

Virtuální exkurze do SIT Port 

V průběhu roku navázal TIP spolupráci s městskou organizací SIT Port, která se stará o 
vzdělávání mladých lidí v Plzni a Plzeňském kraji v nejširším slova smyslu.  

SIT Port buduje technickou komunitu, vytváří prostor, kde se mladí lidé mohou setkávat s 
profesionálními mentory a odborníky z praxe, organizuje zajímavé projekty, díky nimž mohou 
rozvíjet svůj talent, pořádá hackathony a workshopy, startupové víkendy a v neposlední řadě 
nabízí zázemí a oporu při rozjezdu vlastního podnikání. Mladí lidé se zde mohou naučit, jak 
rozvíjet svůj potenciál a jak nejlépe vykročit do profesionálního života.  

Firmy sdružené v TIPu dlouhodobě podporují projekty na podporu technického vzdělávání dětí 
a mládeže v Plzeňském kraji a spolupráce se SIT Port je dalším důležitým krokem na této cestě.  

Přednáška na téma Inovace pomocí digitalizace  

V polovině roku se díky iniciativě bývalého předsedy TIP, pana Johanesse Heideckera, 
uskutečnila velmi zajímavá online přednáška na téma Inovace pomocí digitalizace. O tématu 
velmi poutavě povyprávěl a na praktických příkladech ukázal pan Joachim Plaschek, iniciátor 
inovací ve společnosti Daimler AG, jak se konkrétně jejich společnosti daří velmi rychle zavádět 
inovace do výrobní praxe.  
 



 

 

Členové TIPu získali mnoho nových informací a podnětů k tématu digitalizace firmy, jakož i 
příkladů k uvedení inovací do praxe, a to především s ohledem na rychlý efekt bez přílišného 
formalizování. Dalším důležitým aspektem přednášky a následné bohaté diskuse bylo kromě 
inspirace také posílení spolupráce a online networking.  

TIP trip aneb na kolech kolem Berounky 

První osobní setkání členů TIP po náročném roce covidových restrikcí se uskutečnilo v červnu 
2021 a bylo uspořádáno v neformálním duchu ve formě cyklovýletu završeného společným 
grilovacím večerem.  

Setkání bylo ale zároveň pracovní, protože se akce jako čestný host 
zúčastnil ředitel Regionální rozvojové agentury, pan Filip Uhlík a účastníci tak měli možnost 
pohovořit o tématech, které zahraniční firmy v plzeňském kraji nejvíce trápí. Díky panu 
Uhlíkovi, který má v Regionální rozvojové agentuře na starosti strategické plánování pro 
Plzeňský kraj, mohli členové TIP nahlédnout do problematiky záměrů rozvoje Plzeňského 
kraje a zároveň tlumočit plány na budoucí směrování svých firem, ale i klíčové problémy, se 
kterými se dlouhodobě potýkají.  Zástupci firem velmi oceňují iniciativu Plzeňského kraje i 
Města Plzně v oblasti technického vzdělávání. Tato aktivita je dobře viditelná mimo jiné v 
podpoře činnosti organizace SIT Port ze strany Města Plzně a v oblasti formulace promyšlené 
regionální RIS3 strategie z pera Plzeňského kraje. 

 

Účast členů TIP na 2. ročníku konference Inteligentní specializace region 2021 

V říjnu se v Plzni konala konference Inteligentní specializace region 2021, pořádaná 
Plzeňským krajem ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. v 
rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II. Konference byla skvělou příležitostí k 
setkání a diskuzi se zástupci vedení Plzeňského kraje, města Plzně, technologických firem, 
univerzit a výzkumných organizací, kteří chtějí společně hledat cesty, jak podporovat 



 

 

vzdělanost a prostředí pro spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, tedy zásadní 
předpoklady pro úspěšnou budoucnost Plzeňského kraje. 

Setkání členů organizace TIP ve firmě Eurosoftware s.r.o. 

V polovině října se po dlouhé pauze uskutečnilo osobní setkání členů organizace TIP v 
členských firmách. Tentokrát jsme zavítali do společnosti Eurosoftware s.r.o., jejímž 
majitelem je předseda organizace TIP, pan Stephan Kronmüller. Zástupci zúčastněných firem 
si prohlédli prostory firmy, dozvěděli se o jejích současných aktivitách a budoucích záměrech. 
Dále se seznámili s některými konkrétními výsledky práce studentské laboratoře, ve které 
firma dává možnost studentům získat své první praktické zkušenosti s vývojem softwarových 
řešení a v neposlední řadě si sami na vlastní kůži mohli vyzkoušet ovládání dronů, které 
připravili nadšenci z řad zaměstnanců firmy. Zajímavým zpestřením byla prezentace autíček 
na vodíkový pohon, jedné z mnoha aktivit neziskové organizace Nvias, jejíž fungování TIP již 
delší dobu finančně podporuje. 

 

Prohlídka laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) 

bodových svarů 

V říjnu se členové TIP zúčastnili akce, kterou v rámci Týdne inovací připravil náš asociovaný 
partner Výzkumné centrum NTC – Západočeská univerzita Tématem byla prohlídka 
vybraných laboratoří NTC a prezentace nového řešení pro nedestruktivní testování (NDT) 
bodových svarů – LabIR Spot WELD. 

Pan prof. Ing. Milan Honner, Ph.D z Výzkumného centra NTC představil nové originální řešení 
založené na kombinaci ověřených postupů a nejnovějších vědeckých poznatků, které je 
určené především pro výstupní kontrolu v průmyslové výrobě, například v oblasti automotive. 

 



 

 

Space for Clusters 

V listopadu se členové TIP měli možnost zúčastnit Central Europe Industry Day konaného 
v Brně. Jednalo se o příležitost k seznámení se s firmami, které mají co do činění s kosmickým 
průmyslem nebo které se z původně nekosmických oborů do kosmického sektoru již 
rekrutovali, nalézt cesty pro propojení zdánlivě rozdílných byznysů, klíčem k hledání nových 
příležitostí, Skvělý zdroj networkingu. Z TIPu se jej zúčastnili jednatel společnosti STREICHER 
Dr. Jiří Lopata a generální sekretář Ing. Pavel Duchek. 

Pravidelná měsíční neformální setkání členů TIP 

Na konci roku byla zavedena pravidelná měsíční neformální setkání členů TIP. V komorním 
klubovém prostředí se dá příjemně debatovat o současných aktuálních nejen technologických 
tématech. Na setkáních jsou vítaní i obchodní přátelé členů TIP, kteří se o dění v organizaci 
zajímají.  

 

  

  



 

 

Plány na další rok 2022 
 
V roce 2022 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.   
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