
Vize a mise firmy 

„K dosažení skutečného úspěchu musíte být vizionářem – musíte mít velmi novátorské pojetí 

světa a jasnou představu o směru, kterým se ubíráte. Pokud máte tohle, projde vám i něco, co 

by představovalo podnikatelský ekvivalent vraždy.“ 

Henry Mintzberg 

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace 

dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a mise (poslání). 

Poslání (prohlášení o poslání) říká jednoduše, proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje 

zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním co organizace dělá a pro koho to 

dělá. Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby 

její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací. 

Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od 

současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. 

Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a 

cílů. 

Obojí, jak vize, tak poslání mohou identifikovat důležité klíčové hodnoty a to, v co organizace 

při svém rozvoji věří. Tím, že určuje zásadně odlišný směr rozvoje od současného status quo, 

je cílem vize inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podílely na vytváření této nové 

budoucnosti. Vize se stává jakýmsi „heslem“ pro zaměstnance v organizaci a zainteresované 

skupiny k tomu, aby podpořili rozvíjející se organizaci. 

Vize je součástí motivačních faktorů (jedná se o největší motivátor) v organizaci - pomáhá 

“táhnout za jeden provaz směrem k jejímu naplnění”. Klíčové je, aby se s vizí ztotožnili 

všichni manažeři a zaměstnanci v organizaci. Stanovení vize je vhodné pro všechny typy a 

velikosti organizace. Bez ní chybí jasně vyjádřený směr, kterým se chce organizace vydat a 

špatně se tak stanovují další motivátory. 

Při tvorbě vize a poslání jsou potřeba tyto souhrnné informace: 

- Základní makroekonomické ukazatele a uplatňovaná hospodářská politika v zemích, kde 

se nachází pobočky firmy 

- Informace o legislativě v zemích, kde chceme prodávat své produkty 

- Informace o technologii včetně informací o prolínání technologií různými obory 



- Informace o strategii konkurence 

- Informace o světových trendech 

- Informace o stávajících a potencionálních trzích a trendech jejich vývoje 

- Informace o základních kompetencích společnosti, o možnostech jejich rozvoje, o 

produktivitě znalostních pracovníků a možnostech jejího zvyšování, o produktivitě 

ostatních klíčových zdrojů 

Vytvoření poslání 

Na rozdíl od vize, která deklaruje „čím chce podnik být“, poslání říká „proč existujeme“. 

V poslání najdeme podnikové hodnoty – čemu podnik věří. Poslání je orientováno na 

veškeré okolí podniku v nejširším slova smyslu. Jeho cílem je vytvoření co nejlepší image. 

Poslání obsahuje zejména tyto informace: 

- Úloha a význam podniku v národním hospodářství a jeho přínos pro místo, kde působí 

- Má-li organizace dlouhou historii, je zmíněna její tradice 

o Čestný, zodpovědný a uctivý postoj k zákazníkovi 

o Poskytování vysoce užitných produktů za přiměřenou cenu 

o Trvalé zvyšování užitnosti produktů 

o Rychlá reakce na zákazníkovy potřeby 

o Vysoká jakost a spolehlivost produkce i služeb 

- Výhody pro věrné zákazníky nebo zákazníky, kteří odeberou velké množství produkce, 

uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků, používání nejmodernější technologie, 

vysoká hodnota intelektuálního kapitálu 

- Povinnost zabezpečení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a občanů, vysoká ekologičnost 

produkce 

- Podpora rozvoje společnosti 

- Zodpovědný postoj k zaměstnancům 

- Charitativní nebo jiná prospěšná činnost,  



- Uspokojení vlastníků a investorů, rozvoj podniku, posilování jeho postavení na trhu, 

budování vztahů s dodavateli a organizacemi ve společných podnicích, přispívání k jejich 

rozvoji a prosperitě. 

Vytvoření vize 

Vize a poslání hrají v organizaci velmi důležitou roli. Jedná se o základní dokumenty, které 

naznačují, jak se firma chce chovat v blízké i daleké budoucnosti. 

Vize jako dokument slouží především zaměstnancům podniku a investorům. Musí orientovat 

jejich postoje a chování tak, aby byly v souladu s deklarovaným posláním, určeným pro okolí 

firmy. Orientuje se do budoucnosti a zaměřuje se na to, kterým směrem se firma vydá. 

Vize má tři základní cíle: 

1. Vyjasnit obecný směr 

2. Motivovat lidi 

3. Rychle a účinně koordinovat úsilí velkého množství lidí 

Každá účinná vize je charakterizována následujícími znaky: 

- Obraznost – obrazně popisuje, jak se chce podnik v budoucnu chovat 

- Adresnost – musí oslovovat všechny skupiny, které jsou jakýmkoli způsobem 

zainteresovány do činnosti podniku 

- Uskutečnitelnost – cíle, které vize stanovuje, musí být náročné, ale reálně dosažitelné 

- Jednoznačnost – vize nesmí obsahovat nejasnosti a rozpory 

- Flexibilita – vize musí být dostatečně obecná, aby nebránila iniciativě, pružně reagovala 

na změny a plnila svůj účel pokud možno co nejdéle 

- Srozumitelnost – každý zaměstnanec podniku ji musí být schopen vysvětlit její podstatu 

maximálně během pěti minut 

Vytvoření vize je úkolem vrcholového vedení. Její kvalita mnoho napovídá o kvalitě a 

kompetentnosti top managementu, protože špatná vize značí, že vedení buď nesprávně 

shromažďovalo a analyzovalo informace, nebo nemá o budoucnosti podniku žádnou 

představu. 


