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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 spravy rozpoctu místní a regionalní samospravy.



Podpora snizovaní deficitu statního rozpoctu.



Kritika nezodpovedneho zadluzovaní zeme.



Dusledna kritika korupce a nehospodarneho nakladaní s verejnymi zdroji.



Podpora budovaní kvalitních a profesionalne kompetentních verejnych institucí.

Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti



Podpora ceskeho prumyslu, aktivní prezentace uspesnych firem, vyhledavaní pozitivních príbehu
firem v regionech, podpora exportu uspesnych lokalních firem na zahranicních trzích.



Tlak na snizovaní nadbytecne regulace, potlacovaní sikany ze strany uradu, snízení administrativních
povinností pro zamestnance i zamestnavatele.



Vytvarení prostoru pro snizovaní danoveho a odvodoveho zatízení zamestnance i zamestnavatele.



Kritika nekalych obchodních praktik poskozujících spotrebitele, dusledne hajení zajmu spotrebitelu.



Podpora spolecensky odpovedneho podnikaní.

Regionální a místní rozvoj



Podpora budovaní nezbytne dopravní infrastruktury na celostatní, regionalní a místní urovni.



Zjednodusení povolovacích procesu pro rozvojove projekty a stavby celostatního, ale take
regionalního a místního vyznamu. Zdravy rozvoj nasí zeme a jejích regionu nesmí brzdit urednicka
neschopnost nebo alibismus, ktery vede k ekonomicke stagnaci, horsí dostupnosti bydlení a
snizovaní kvality sluzeb pro obcany.



Podpora kvalitního urbanismu a zodpovedneho rozvoje jak na centralní, tak na regionalní urovni.
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Podpora politik, iniciativ ci projektu, ktere rozvíjejí regiony, napríklad v oblasti cestovního ruchu,
investic do infrastruktury ci novych prumyslovych kapacit a sluzeb.



Aktivní podpora projektu na zastavení vylidnovaní venkova.

2. Politické hodnoty
Podpora parlamentní demokracie



Podpora CR jako svrchovaneho, jednotneho a demokratickeho pravního statu, zalozeneho na ucte k
pravum a svobodam cloveka a obcana.



Podpora politicke kultury, dodrzovaní ustavy CR a zakladních demokratickych principu.



Podpora politickych subjektu, vystavenych na demokratickych principech, demokratickem vnitrním
systemu rozhodovaní, s programovym a hodnotovym ukotvením, transparentní strukturou a
financovaním. A to bez ohledu na to, zda se jedna o centralní, regionalní anebo místní politiku.



Dusledna kritika populismu a nacionalismu v politice.



Podpora tolerance ve spolecnosti, kritika a potíraní xenofobie a rasove nesnasenlivosti.

Podpora vyváženosti kompetencí mezi vládou a regionální a místní samosprávou



Podpora politickeho prostredí, ktere podnecuje soutez v odbornosti a kompetentnosti pri sprave vecí
verejnych – bez ohledu na to, zda se jedna o centralní, regionalní anebo lokalní politiku.



Kritika neefektivity, nekompetentnosti, plytvaní a korupce v politice.

Aktivní role ČR v rámci Evropské unie



Jasne ukotvení CR jako clenske zeme EU, ktera vyznava zakladní principy spolecenství, zejmena pak
demokraticky politicky system, ochranu vlastnictví a ochranu prav jednotlivce.



Podpora rustu a konkurenceschopnosti Evropy.



Podpora zachovaní volneho pohybu obcanu, pracovní síly a kapitalu uvnitr EU.



Podpora rozpoctove odpovednosti, obezretne sdílení rizik v oblasti dluhoveho financovaní clenskych
statu eurozony.



Kritika byrokratickeho zatízení EU.
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Důsledné dodržování euroatlantické geopolitické orientace České republiky



Jasne ukotvení CR jako zeme, ktera je soucastí bezpecnostní struktury NATO a vyznava hodnoty
clenskych zemí NATO.



Podpora dodrzovaní zavazku CR vuci NATO, budovaní samostatne obranyschopnosti zeme,
kompetentního vynakladaní prostredku na nakup vojenske techniky a materialu.

3. Společenský rozvoj
Podpora rozvoje vzdělávacího systému



Aktivní snaha o posun vzdelavaní na první prícku v zebrícku spolecenskych priorit CR.



Podpora tematu vzdelavaní vytvarením medialního prostoru pro hledaní resení smerujících ke
zkvalitnení a modernizaci vzdelavacího systemu v CR na celostatní i lokalní urovni tak, aby
pripravoval lidi na vyzvy 21. století, zejmena:

o Podpora kvalitní vyuky na vsech stupních
o Podpora novych vyucovacích metod a zpusobu ucení pomocí digitalních technologií
o Podpora posílení financovaní skolství a hledaní alternativních zdroju príjmu
o Odpovedne a efektivní rízení vzdelavacího systemu

Podpora rozvoje komunitního života, sportovních a zájmových činností



Intenzivní spoluprace redakcí s komunitami, spolky a zajmovymi sdruzeními na regionalní urovni.



Podpora vsech sportovních aktivit pro zdravy zivotní styl, zejmena aktivity zamerene na rodiny s
detmi, mladez a amaterske sportovce.



Podpora otevreneho financovaní zajmovych sdruzení zejmena na regionalní urovni.



Aktivní podpora vsech druhu organizovane sportovní a zajmove cinnosti zvlaste detí a mladeze.

Finančně udržitelné a moderní zdravotnictví



Podpora opatrení, ktera smerují ke zvysovaní kvality zdravotní pece a zlepsovaní podmínek pro
pacienty.
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Podpora modernizace a elektronizace zdravotnictví, odstranovaní prebytecne byrokracie.



Kritika neefektivity, plytvaní a korupce ve zdravotnictví.



V prípade temat, jako jsou privatizace nemocnic nebo zmena provozovatele, zastavame nazor, ze
zasadní je prospech pro pacienta, dopad zmeny na kvalitu pece, investice do rozvoje nemocnice a ne
to, kdo nemocnici vlastní a provozuje (stat, samosprava, anebo soukromy investor).



Duraz na podporu zdraveho zivotního stylu, zvysovaní prevence ve zdravotní peci a zodpovednost
lidí za svoje zdraví.

4. Vztah s akcionářem
Objektivní zpravodajství o aktivitách akcionáře a VLM



Investicní skupina Penta je vlastníkem vydavatelskeho domu Vltava Labe Media (VLM). Krome toho
je take vyznamnym podnikatelem v cele rade prumyslovych odvetví i oblasti sluzeb – príkladem
muze byt zdravotnictví, realitní development, letecky prumysl ci retail. Media, ktera patrí do
vydavatelskeho domu Vltava Labe Media, budou o podnikatelskych aktivitach Penty informovat
objektivne a vyvazene tak, aby podporovaly hodnoty svobodneho podnikaní, zdrave trzní souteze,
verejny zajem a dodrzovaní zakonu.



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



Redakce VLM hledají a cílene rozvíjejí synergie napríc vsemi produkty vydavatelství. Nijak je to ale
neomezuje. Zdrojem pro clanky mohou byt take produkty a sluzby, ktere jsou v konkurencním vztahu
ke sluzbam a produktum VLM.
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