
PRO! VIZE NESTA!Í
Vize jsou bezesporu n!"ím, co v#$ivot! ani v#podnikání nem%$e chyb!t, dávají na&í 
"innosti smysl. Nicmén! vize samy nikam nevedou. Nem%$u nevzpomenout na#Tomá&e 
Ba'u, kter( )íkával, $e vize nesta"í, rozhoduje "in. Podobn! zní japonské p)ísloví, podobn! 
to vnímal i#Nelson Mandela, kter( )ekl, $e akce bez vize je mrhání "asem a#vize bez akce 
je oby"ejné sn!ní.

Ano, vize jsou mo!ná lákavé a"krásné, ale pokud nejsou spojeny s"#inem, pokud 
k"nim nevede – #asto slo!itá – cesta, po"ní! bychom $li, pak pozb%vají smyslu. 
Nemáme-li vize, stáváme se bludn%mi ovcemi. Je jedno, jestli jde o"!ivot, firmu 

nebo stát. Vizi jako sm&r pot'ebujeme v"ka!dém p'ípad&. Ale to je pouh% prvotní 
impuls, kter% musí b%t následován #inem, vykro#ením na"cestu. 
Mezi vizemi v"r(zn%ch prost'edích ale vnímám p'ece jen jeden zásadní rozdíl. Vize 
v"!ivot& je má soukromá, ovliv)uje zpravidla jen n&kolik nejbli!$ích. Vize firemní u! 
ovliv)uje v&t$í prostor, ale v"zásad& v!dy na"bázi dobrovolnosti – nikdo není nucen 
mou vizi akceptovat, p'íle!itostí je nepo#ítan&. Vize spole#enská, národní nebo státní, 
ta u! je jiná. By* ani v"tomto p'ípad& není nikdo, alespo) v"na$em sv&t&, nucen vizi 
akceptovat, ale obvykle – i"kdy! se s"ní neztoto!níte – s"ní budete muset !ít. Odejít 
z"firmy a"odejít ze zem&, to jsou nesoum&'itelné odchody.

Pro" dr$íme prohrané pozice
Jist& se nebudete zlobit, !e svou soukromou vizi si 
nechám pro sebe. Na$í firemní vizí je b%t nejlep$í na 
sv&t& a poskytovat zákazník(m tu nejlep$í mo!nou 
slu!bu. A"s"hrdostí si u! dovolím 'íkat n&co, co bych 
je$t& p'ed pár lety pova!oval za"aroganci. Toti!, !e 
v"na$em byznysu ke"sv&tové $pi#ce u! pat'íme. A"jak 
vnímám vizi této republiky? Slo!itá otázka. V"první 
'ad& nejsem politik, mám jen pohled ob#ana, podni-
katele. A"ten bude nutn& jin% ne! pohled politika. Je 
vlastn& otázkou, zda politik má ambice s"vizí p'i-
cházet. Nedávno jsem n&kde #etl rozhovor s"panem 
Topolánkem. Ptali se ho, zda mu chybí politika. A"on 
odv&til, !e mu nechybí politika, ale moc. Nahlas tak 
pojmenoval n&co, na"co se sna!il upozornit u! Ladi-
slav M)a#ko, !e politika není cesta k"vizi, ale cesta 
k"moci. +patná zpráva je, !e tito politici, a* chceme, 
nebo nechceme, definují prost'edí, v"n&m! je nám 
dáno !ít a"podnikat.
A"snad proto, !e se bez vizí stydí, mluví #asto a"rádi 
a"na"mnoha úrovních a"v"mnoha smyslech o"transfor-
maci spole#nosti. Mluví o"ní a"nedochází jim trap-
nost t&ch slov, kdy! jejich horizont rámují #ty'i roky 
volebního období. Dovolím si tvrdit, !e za"#ty'i roky 
není mo!né transformovat ani st'edn& velkou firmu, 
nato! celou zemi. A"navíc proklamace o"transformaci 
nedoprovázejí #iny, co! nás staví do"pozice p'edem 
prohrané. Nelze realizovat jakoukoliv my$lenku bez 
odpovídajícího úsilí a"odpovídajícího #asu pro její 
napln&ní.
A"je$t& posunu své zamy$lení jinam – pokud chcete 
dlouhodob& budovat podnikání, musíte mít v"epicen-
tru slu!bu zákazníkovi. Zákazníkem politiky je ob#an. 
Ale v"praxi se to nijak neprojevuje, politika nemá 
ve"svém"epicentru tu nejlep$í slu!bu ob#an(m. Politici 
toti! neznají tajemství podnikání, chovají se jako ty 
firmy, které !ijí v"p'esv&d#ení, !e d&lají nejlep$í produkt 
na"sv&t&, jen to zákazník neocení. A"sna!í se ho uchlá-
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ZÁKAZNÍKEM POLITIKY JE OB!AN. 
ALE"V"PRAXI SE TO NIJAK NEPROJEVUJE, 
POLITIKA NEMÁ VE"SVÉM"EPICENTRU 
TU NEJLEP#Í SLU$BU OB!AN%M. 
POLITICI TOTI$ NEZNAJÍ TAJEMSTVÍ 
PODNIKÁNÍ, CHOVAJÍ SE JAKO TY 
FIRMY, KTERÉ $IJÍ V"P&ESV'D!ENÍ, 
$E"D'LAJÍ NEJLEP#Í PRODUKT 
NA"SV'T', JEN TO ZÁKAZNÍK NEOCENÍ. 
A"SNA$Í SE HO UCHLÁCHOLIT A"ZÍSKAT 
NA"SVOU STRANU REKLAMOU.
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cholit a"získat na"svou stranu reklamou. To je snad mo!né na"krátk% #as. V"dlouhodo-
bém horizontu se ale prosadí skute#ná kvalita. Tu ov$em budujete léta a"povede se 
to jen tehdy, kdy! pochopíte, !e pro kvalitu na"v%stupu je nezbytná kvalita na"vstupu. 
Na"to se u"nás #asto zapomíná.

Zlat( grál byznysu
Já jsem tajemství podnikání na$el v"jedné z"Ba*ov%ch knih. Je v"ní popisována scéna, 
v"ní! Alexandr Velik% nav$tíví nejbohat$ího a"nejúsp&$n&j$ího kupce své doby a"ptá se 
ho na"tajemství jeho úsp&chu. „Nakupuji draze a"prodávám levn&,“ zní odpov&,. Co! 
ka!d%, komu to 'eknete, bude pova!ovat za"nesmysl. Nedivím se, je to v"podstat& 
oxymóron. 
Podobn& tajemná byla v&ta, kterou mi kdysi 'ekl Masaaki Imai: „Nejlep$í proces je 
ten, kter% neexistuje.“ Dlouhá léta mi trvalo, ne! jsem ob& ta sd&lení pochopil. Cesta 
se mi otev'ela ve"chvíli, kdy jsem do"epicentra v$eho podnikání umístil zákazníka 

a"spole#n& s"ním i"na$e lidi. M(!ete toti! chtít budovat 
cokoliv, ale bez kvalitních lidí a"kvalitních proces( je to 
nemo!né. 
V"kontextu toho v$eho musím souhlasit se Stevem 
Jobsem, kter% se dr!el ve"své filozofii toho, !e nejlep$í 
produkt #i design je ten, od"kterého u! nelze nic 
ubrat. A"s"ur#it%m smutkem vnímám, !e sv&t se ve"své 
v&t$in& bláhov& sna!í jít cestou opa#nou, procesy 
i"produkty vylep$ovat tím, !e k"nim stále n&co p'i-
dává v"nad&ji, !e pak u! to kone#n& bude dokonalé. 
Slo!itost je faktor, kter% nás nakonec – bez ohledu 
na"vize – dovede k"zániku. Zvednout samurajsk% me# 
a"rozetnout tento gordick% uzel, to je z"mého pohledu 
jedna z"nejv&t$ích v%zev sou#asnosti, respektive pro 
budoucnost.

Fotbal, kter( nechceme
Proto!e takto se chová i"politika, kdy! vylep$uje ve$ke-
rá pravidla a"zákony tak, !e je komplikuje. Tím se ov$em 
v&ci nestanou lep$ími, pouze komplikovan&j$ími. Co! 
m(!e mít pro n&které skupiny svou p'ita!livost. Fotbal 
má jasn&, srozumiteln& a"dlouhodob& definovaná 
pom&rn& jednoduchá pravidla, rozm&ry h'i$t&, po#et 
hrá#(, povolené a"nepovolené zákroky. Na"regulérnost 
dohlí!ejí rozhod#í, dnes #asto i"s"pomocí technologií. 
Hrá#i to v$e musejí znát a"respektovat, ale jakou p'ed-
vedou hru, jak odehrají zápas v"definovaném prost'edí, 
to závisí na"strategii, kterou ur#uje trenér, a"na"jejich 
talentu, kreativit& a"schopnostech. Komplikovaná 
pravidla hru v"podstat& znemo!)ují. Anebo h('e, 
ve"slo!itém a"nep'ehledném prost'edí lze z"tribuny 
velmi dob'e rozhodoval o"tom, jaké bude mít ten kter% 
fotbalov% t%m v%hody, #i nev%hody a"jak% vlastn& bude 
v%sledek. Takov% fotbal ale nikdo, a! na"pár jedinc( 
u"moci, nechceme.

Cestu vlastn! známe
Pokud se máme bavit o"vizi pro na$i zemi, nevym%$-
lejme hranaté kolo. Podívejme se, kdo ve"sv&t& je 
úsp&$n% a"má p'itom podobné vlastnosti jako my. 
Malá zem&, bez mo'e, uprost'ed Evropy… Mn& z"toho 
opravdu vychází +v%carsko, jediná skute#n& demo-
kratická zem& na"sv&t&, multikulturní zem& s"d(razem 
na"vzd&lání a"znalosti, s"mocí delegovanou z"centrální 
úrovn& do"kanton(, zem& bez surovin, která ví, !e 
jejím jedin%m bohatstvím jsou schopnosti lidí a"p'idaná 
hodnota. 
-e je to p'íli$ sm&lá p'edstava, vize, která je nenaplni-
telná. Ale v!dy* to v$echno u! jsme m&li, to .esko u#ilo 
+v%carsko d&lat hodinky. A"kdo dnes d&lá nejlep$í ho-
dinky a"nejdrá! je prodává? V&'ím, !e to v$echno v"nás 
je. Máme Komenského a"máme Ba*u, tím máme v$ech-
no, co je pot'eba. Nemusíme kopírovat !ádné giganty, 
které stejn& nezkopírujeme. Máme cestu, kterou nám 
napsali u! na$i p'edkové. Jen – bez soudr!nosti a"práce 
to nep(jde, 'e#mi to nevybudujeme. Ale p'iznám se, 
moc rád bych vid&t .esko jako zemi, v"ní! budou !ít 
mé d&ti, a"já se o"n& nebudu bát.  
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