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I. Preambule 
 
Cílem tohoto dokumentu je definovat hodnotové postoje vydavatele k celé řadě témat, která řeší zaměstnanci 

redakcí VLM při tvorbě obsahu jednotlivých titulů. Tímto dokumentem jako vydavatel deklarujeme, že nejsme 

hodnotově neutrální. Naopak, hodnotové postoje v zásadních tématech považujeme za důležitou součást mise 

našeho vydavatelství. Úlohou redakcí VLM je přinášet jak aktuální a užitečné informace, tak zprostředkovávat 

hodnoty, které považujeme za zásadní pro rozvoj České republiky jako demokratické a prosperující 

společnosti, zejména pak pro rozvoj jejích regionů. Níže uvedené hodnoty naší vydavatelské odpovědnosti 

jsou součástí pravidel, kterými se zejména zaměstnanci našich redakcí řídí při tvorbě obsahu v našich titulech. 

Uvedený dokument je proto veřejně přístupným a transparentním materiálem.  
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II. Naše hodnoty 
 
 
1. Hospodářský rozvoj 

 
Zodpovědné hospodaření a správa veřejných financí jak na celostátní, tak na lokální úrovni 
 

 Podpora kompetentní  spra vy rozpoc tu  mí stní  a regiona lní  samospra vy.  

 Podpora sniz ova ní  deficitu sta tní ho rozpoc tu. 

 Kritika nezodpove dne ho zadluz ova ní  zeme . 

 Du sledna  kritika korupce a nehospoda rne ho nakla da ní  s ver ejny mi zdroji. 

 Podpora budova ní  kvalitní ch a profesiona lne  kompetentní ch ver ejny ch institucí . 

 
Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti 
 

 Podpora c eske ho pru myslu, aktivní  prezentace u spe s ny ch firem, vyhleda va ní  pozitivní ch pr í be hu  

firem v regionech, podpora exportu u spe s ny ch loka lní ch firem na zahranic ní ch trzí ch. 

 Tlak na sniz ova ní  nadbytec ne  regulace, potlac ova ní  s ikany ze strany u r adu , sní z ení  administrativní ch 

povinností  pro zame stnance i zame stnavatele. 

 Vytva r ení  prostoru pro sniz ova ní  dan ove ho a odvodove ho zatí z ení  zame stnance i zame stnavatele. 

 Kritika nekaly ch obchodní ch praktik pos kozují cí ch spotr ebitele, du sledne  ha jení  za jmu  spotr ebitelu . 

 Podpora spolec ensky odpove dne ho podnika ní . 

 
Regionální a místní rozvoj 
 

 Podpora budova ní  nezbytne  dopravní  infrastruktury na celosta tní , regiona lní  a mí stní  u rovni. 

 Zjednodus ení  povolovací ch procesu  pro rozvojove  projekty a stavby celosta tní ho, ale take  

regiona lní ho a mí stní ho vy znamu. Zdravy  rozvoj nas í  zeme  a její ch regionu  nesmí  brzdit u r ednicka  

neschopnost nebo alibismus, ktery  vede k ekonomicke  stagnaci, hors í  dostupnosti bydlení  a 

sniz ova ní  kvality sluz eb pro obc any. 

 Podpora kvalitní ho urbanismu a zodpove dne ho rozvoje jak na centra lní , tak na regiona lní  u rovni. 
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 Podpora politik, iniciativ c i projektu , ktere  rozví její  regiony, napr í klad v oblasti cestovní ho ruchu, 

investic do infrastruktury c i novy ch pru myslovy ch kapacit a sluz eb. 

 Aktivní  podpora projektu  na zastavení  vylidn ova ní  venkova. 

 
 
2. Politické hodnoty 

 
Podpora parlamentní demokracie 

 

 Podpora C R jako svrchovane ho, jednotne ho a demokraticke ho pra vní ho sta tu, zaloz ene ho na u cte  k 
pra vu m a svoboda m c love ka a obc ana. 

 Podpora politicke  kultury, dodrz ova ní  u stavy C R a za kladní ch demokraticky ch principu .  

 Podpora politicky ch subjektu , vystave ny ch na demokraticky ch principech, demokraticke m vnitr ní m 

syste mu rozhodova ní , s programovy m a hodnotovy m ukotvení m, transparentní  strukturou a 

financova ní m. A to bez ohledu na to, zda se jedna  o centra lní , regiona lní  anebo mí stní  politiku. 

 Du sledna  kritika populismu a nacionalismu v politice.  

 Podpora tolerance ve spolec nosti, kritika a potí ra ní  xenofobie a rasove  nesna s enlivosti. 

 

Podpora vyváženosti kompetencí mezi vládou a regionální a místní samosprávou 
 

 Podpora politicke ho prostr edí , ktere  podne cuje soute z  v odbornosti a kompetentnosti pr i spra ve  ve cí  

ver ejny ch – bez ohledu na to, zda se jedna  o centra lní , regiona lní  anebo loka lní  politiku.  

 Kritika neefektivity, nekompetentnosti, ply tva ní  a korupce v politice. 

 
Aktivní role ČR v rámci Evropské unie 
 

 Jasne  ukotvení  C R jako c lenske  zeme  EU, ktera  vyzna va  za kladní  principy spolec enství , zejme na pak 
demokraticky  politicky  syste m, ochranu vlastnictví  a ochranu pra v jednotlivce. 

 Podpora ru stu a konkurenceschopnosti Evropy.  

 Podpora zachova ní  volne ho pohybu obc anu , pracovní  sí ly a kapita lu uvnitr  EU. 

 Podpora rozpoc tove  odpove dnosti, obezr etne  sdí lení  rizik v oblasti dluhove ho financova ní  c lensky ch 
sta tu  eurozo ny.  

 Kritika byrokraticke ho zatí z ení  EU. 
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Důsledné dodržování euroatlantické geopolitické orientace České republiky 

 

 Jasne  ukotvení  C R jako zeme , ktera  je souc a stí  bezpec nostní  struktury NATO a vyzna va  hodnoty 

c lensky ch zemí  NATO.  

 Podpora dodrz ova ní  za vazku  C R vu c i NATO, budova ní  samostatne  obranyschopnosti zeme , 

kompetentní ho vynakla da ní  prostr edku  na na kup vojenske  techniky a materia lu. 

 

3. Společenský rozvoj 

 
Podpora rozvoje vzdělávacího systému 
 

 Aktivní  snaha o posun vzde la va ní  na první  pr í c ku v z ebr í c ku spolec ensky ch priorit C R.  

 Podpora te matu vzde la va ní  vytva r ení m media lní ho prostoru pro hleda ní  r es ení  sme r ují cí ch ke 

zkvalitne ní  a modernizaci vzde la vací ho syste mu v C R na celosta tní  i loka lní  u rovni tak, aby 

pr ipravoval lidi na vy zvy 21. století , zejme na:  

o Podpora kvalitní  vy uky na vs ech stupní ch 

o Podpora novy ch vyuc ovací ch metod a zpu sobu  uc ení  pomocí  digita lní ch technologií  

o Podpora posí lení  financova ní  s kolství  a hleda ní  alternativní ch zdroju  pr í jmu  

o Odpove dne  a efektivní  r í zení  vzde la vací ho syste mu 

 

Podpora rozvoje komunitního života, sportovních a zájmových činností 
 

 Intenzivní  spolupra ce redakcí  s komunitami, spolky a za jmovy mi sdruz ení mi na regiona lní  u rovni. 

 Podpora vs ech sportovní ch aktivit pro zdravy  z ivotní  styl, zejme na aktivity zame r ene  na rodiny s 

de tmi, mla dez  a amate rske  sportovce.  

 Podpora otevr ene ho financova ní  za jmovy ch sdruz ení  zejme na na regiona lní  u rovni. 

 Aktivní  podpora vs ech druhu  organizovane  sportovní  a za jmove  c innosti zvla s te  de tí  a mla dez e. 

 

Finančně udržitelné a moderní zdravotnictví 
 

 Podpora opatr ení , ktera  sme r ují  ke zvys ova ní  kvality zdravotní  pe c e a zleps ova ní  podmí nek pro 
pacienty. 
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 Podpora modernizace a elektronizace zdravotnictví , odstran ovaní  pr ebytec ne  byrokracie. 

 Kritika neefektivity, ply tva ní  a korupce ve zdravotnictví . 

 V pr í pade  te mat, jako jsou privatizace nemocnic nebo zme na provozovatele, zasta va me na zor, z e 

za sadní  je prospe ch pro pacienta, dopad zme ny na kvalitu pe c e, investice do rozvoje nemocnice a ne 

to, kdo nemocnici vlastní  a provozuje (sta t, samospra va, anebo soukromy  investor). 

 Du raz na podporu zdrave ho z ivotní ho stylu, zvys ova ní  prevence ve zdravotní  pe c i a zodpove dnost 
lidí  za svoje zdraví . 

  

4. Vztah s akcionářem  

 
Objektivní zpravodajství o aktivitách akcionáře a VLM 
 

 Investic ní  skupina Penta je vlastní kem vydavatelske ho domu Vltava Labe Media (VLM). Krome  toho 

je take  vy znamny m podnikatelem v cele  r ade  pru myslovy ch odve tví  i oblasti sluz eb – pr í kladem 

mu z e by t zdravotnictví , realitní  development, letecky  pru mysl c i retail. Me dia, ktera  patr í  do 

vydavatelske ho domu Vltava Labe Media, budou o podnikatelsky ch aktivita ch Penty informovat 

objektivne  a vyva z ene  tak, aby podporovaly hodnoty svobodne ho podnika ní , zdrave  trz ní  soute z e, 
ver ejny  za jem a dodrz ova ní  za konu . 

 U článků s takovým obsahem bude čtenář vždy informovaný o skutečnosti, že je Penta akcionářem 
VLM. 
 

 Redakce VLM hledají  a cí lene  rozví její  synergie napr í c  vs emi produkty vydavatelství . Nijak je to ale 
neomezuje. Zdrojem pro c la nky mohou by t take  produkty a sluz by, ktere  jsou v konkurenc ní m vztahu 

ke sluz ba m a produktu m VLM. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


