
Rozhovor s ředitelkou RHK Plzeňského kraje Radkou Trylčovou

Regionální hospodářská komora podporuje
společenskou odpovědnost firem
S polečenská odpovědnost

firem se v poslední době
stále častěji dostává do po-

předí veřejné diskuse. Nejvý-
znamnější organizací zastupují-
cí podnikatelský sektor v České
republice představuje Hospo-
dářská komora. O roli, kterou v
prosazování tohoto konceptu
Hospodářská komora hraje, jsme
si povídali s ředitelkou Regio-
nální hospodářské komory Pl-
zeňského kraje (RHK PK) Mgr.
Radkou Trylčovou.

Jakou roli hraje společenská odpo-
vědnost firem v činnosti hospo-
dářské komory?

Velmi důležitou. Podporujeme
podnikání a snažíme se vytvářet
vhodné podmínky pro firmy
podnikatele v kraji. Dlouhodobě
udržet hospodářský rozvoj může
být ovšem nereálnou vizí, pokud
při podnikání firmy a společnos-
ti nezohlední např. sociální fak-
tor, vztah k zaměstnancům, ži-
votnímu prostředí, k regionu. A
to je hlavní důvod proč společen-
ské odpovědnosti firem a etice
podnikání rovněž věnujeme naši
pozornost.

Jak ale prosadit takový komplexní
přístup v praxi, když podnikatelé
jsou motivováni především ziskem?

Dosažení zisku je pro podni-
katele samozřejmě hlavní moti-
vací. Ale i podnikatelé a firmy si
v dnešní infomační společnosti
uvědomují, že kromě produktu je
důležitá také dobrá pověst firmy
a značka, tedy způsob, jakým lidé
firmu a její produkty vnímají.
Motivace firem nemusí být vždy
zištná. Ukazuje se, že vzájemné
propojení komerční a veřejné
sféry je důležité například pro
zapojení odborníků do odbor-
ných komisí ve veřejné sféře,
vzájemná výměna informací ne-
bo know-how. Společensky od-
povědné chování podniků je
dlouhodobou investicí do jejich
rozvoje.

Jak konkrétně tato podpora spole-
čenské odpovědnosti v RHK PK
vypadá?

Všichni členové RHK PK po-
depisují při vstupu do komory
Etický kodex, v němž se zavazují
k dodržování základních princi-
pů společenské odpovědnosti.

RHK PK se dále podílí na vý-
znamných aktivitách, které se

na tuto oblast specializují, jako
je například Cena hejtmana Pl-
zeňského kraje za společenskou
odpovědnost. Pořádáme semi-
náře a konference zaměřené na
zaměstnávání znevýhodněných
osob na trhu práce: zdravotně
postižených, žen na rodičovské
dovolené či osob starších 50 let.
Podporujeme podnikání žen,
vytváření flexibilních pracov-
ních úvazků.

Jaké další aktivity RHK PK zajiš-
ťuje?

Hlavním posláním RHK PK je
zajišťování komplexního podni-
katelského servisu pro firmy z
Plzeňského kraje: zprostředko-
vání obchodních kontaktů, po-
skytování konzultačních služeb,
organizace vzdělávání nebo asi-
stence v oblasti projektového ří-
zení. Kromě toho zajišťujeme
řadu služeb určené celé široké
veřejnosti jako je např. ověřová-
ní dokumentů či výpisy z nej-
různějších rejstříků a úředních
evidencí. Kompletní nabídku
nabízených služeb lze nalézt na
našich stránkách www.rh-
kpk.cz.

Jaké akce připravujete na nejbližší
období?

Nejvýznamnější akcí, kterou
budeme v nejbližší době realizo-
vat, je celostátní sněm Hospo-
dářské komory ČR, který se v
Plzni uskuteční v květnu. Sněm
je nejvyšším orgánem HK ČR a
každoročně se ho účastní na tři
sta delegátů ze sedmi desítek ak-
tivních živnostenských spole-
čenstev a sedmdesáti regionál-
ních hospodářských komor.

Letos se podílíme také na pří-
pravě regionálního kola soutěže
Rozjezdy roku 2014, která je ur-
čená zejména regionálním začí-
najícím podnikatelům. Cílem je
podpořit ty podnikatelské pro-
jekty, které budou nejen přiná-
šet zisk, ale zároveň prospějí i
svému okolí. Regionální kolo za
Plzeňský a Karlovarský kraj se v
Plzni uskuteční 6. 5. 2014.

Z nejvýznamnějších plánova-
ných akcí bych ráda zmínila ješ-
tě finále soutěží technických do-
vedností pro žáky základních
škol s doprovodnou závěrečnou
konferencí úspěšného projektu
Podpora technických dovednos-
tí žáků Plzeňského kraje, které
se uskuteční v červnu.

„Dosažení zisku je pro podnikatele samozřejmě
hlavní motivací. Ale i podnikatelé a firmy
si v dnešní informační společnosti uvědomují,
že kromě produktu je důležitá také dobrá pověst
firmy a značka, tedy způsob, jakým lidé firmu
a její produkty vnímají.“

Ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Radka Trylčová.


