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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 31.12.2018 dvacet 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 
 

  

mailto:pavel.duchek@bpagency.cz
http://www.tipilsen.cz/


 

 

Členové TIP k  31. prosinci 2018: 
NÁZEV: IČO: NÁZEV: IČO: 

Členové:  Partneři:  

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

Blue Projects Agency, s.r.o. 27448932 e m z  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   

KS – Europe s.r.o. 63990474   

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

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


 

 

Organizační struktura k 31.12.2018: 

 

Představenstvo 

JMÉNO:    FUNKCE:  

Mgr. Martin Kořínek, PhD Předseda představenstva 

Johannes Hafner  Místopředseda představenstva 

Dr. Mathias Eickhoff  Člen představenstva 

Dr. Ing. Karel Luňáček  Člen přepředstavenstva 

Ing. Pavel Majer  Člen předsdstavenstva 

 

Generální sekretář  

Ing. Pavel Duchek  

 

Auditor 

Ing. Jana Christová 
  



 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ke dni 31. 12. 2018 

v CZK 

Služby celkem 126 912,75 
Spotřeba materiálu 
(odměna pro účastníky soutěže od spol. nvias, z.s.) 7 321,00 

Náklady na reprezentaci TIP Board 1 405,00 
Ostatní služby: 

• Sponzorská smlouva nvias, z.s. 

• Účetnictví, přefakturace překladu, zastupování 
TIP, aktualizace www stránek apod. Blue 
Projects Agency, s.r.o., Görges Marek, AdminIT 

• Organizace jednání, valné hromady Štefan 
Ondřej a Peták Pavel 

• Přímo fakturované překlady, EKO Překlady 
s.r.o. 

• Náklady daňového poradce DUPO 
Daň z příjmů 

126 912,75 
85 000,00 

 
 

28 974,75 
 

9 500,00 
 

1 438,00 
2 000,00 

2,10    

Ostatní finanční náklady celkem (transakční poplatky) 6 372,00    

NÁKLADY CELKEM 142 012,85    

Ostatní výnosy celkem (úroky) 10,95    

Přijaté příspěvky celkem 200 000,00    

VÝNOSY CELKEM 200 010,95    

     

Výsledek hospodaření před zdaněním 57 998,10    

Výsledek hospodaření po zdanění 57 998,10    

  

ROZVAHA 
ke dni 31. 12. 2018 

v CZK 

AKTIVA   

Krátkodobý finanční majetek celkem 85 067,35    

Aktiva celkem 85 067,35    

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 89 998,35    

Výsledek hospodaření celkem 89 998,35    

Cizí zdroje celkem -4 931,00    

Krátkodobé závazky celkem -4 931,00    

Pasiva celkem 85 067,35    

 
  



 

 

Aktivity 2018 

• Valné hromady 
Dne 21.3.2018 se konala první valná hromada TIP v roce 2018, tentokrát ve společnosti EvoBus 
Česká republika v Holýšově, kde jsou vyráběny komponenty autobusů ze skupiny Mercedes. 
Ředitel výrobního závodu pan Volkan Tutal ukázal účastníkům velmi zajímavé výrobní zázemí 
společnosti. V průběhu jednání byly schváleny finanční výsledky roku 2017 a plánovány 
aktivity pro letošní rok. 

Dne 25.6.2018 se konala druhá valná hromada TIP v roce 2018, tentokrát ve společnosti ZF ve 
Staňkově, kde jsou montovány nápravy pro zemědělské a stavební stroje, malé převodovky 
pro bagry a převodovky pro elektrické vysokozdvižné vozíky. Ředitel výrobního závodu pan 
Stefan Wasner ukázal účastníkům celý montážní závod včetně administrativního zázemí 
společnosti. V průběhu jednání byly diskutovány stávající a nové projekty nvias.org a a byl 
dohodnut společný rámec budoucí spolupráce v oblasti podpory technického vzdělávání. TIP 
hodná kromě společné podpory nvias.org iniciovat i spolupráci jednotlivých členských firem 
v oblasti podpory technického vzdělávání s touto organizací.  

• Generální sekretář TIP na prezentaci Whitford Corporation 
Pavel Duchek, generální sekretář TIP, přijal pozvání Velvyslanectví USA ČR, společnosti 
Whitford Corporation a Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU) a zúčastnil se dne 
10.4.2018 slavnostní recepce při příležitosti vstupu společnosti Whitford Corporation na český 
trh. Recepce se konala v rezidenci pana velvyslance v Praze a byla spojena s technickou 
prezentací kompetencí Whitford Corporation v oblasti změn třecích vlastností povrchů. 
Prezentace se ujal pan Valer Chrenko z Whitford Corporation – Střední Evropa. Zástupce ZČU, 
pan Petr Kavalíř, vedoucí odboru Centrum nových technologií NTC při ZČU, uvedl, že ZČU 
navázala se společností Whitford Corporation spolupráci v oblasti nanášení specifických 
struktur na podkladový materiál.  

https://www.whitfordww.com/


 

 

Vyhodnocení „Minecraft future factory“ pro žáky základních škol 
 
8. února 2018 proběhlo v prostorech Kulturky ZČU slavnostní vyhodnocení a předání cen v 
rámci soutěže Future factory. Soutěž byla zaměřena na přeměnu herního času na dobu učení 
a používání Minecraft pro technologické vzdělávání. Velmi nás těší práce všech účastníků. 
 
Během soutěže se pracovalo se 160 studenty na 8 workshopech ve 4 městech. Do soutěže 
bylo zaregistrováno 45 studentů z 20 týmů z 5 měst. Závěrečné podání soutěžní práce bylo 
doručeno 20 studenty z 8 týmů z 3 měst. 

 
 
 

 

Plány na další rok 2019 
 
V roce 2019 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 2018. 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.   
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