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Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně tabu-
lek a obrázků v angličtině, češtině nebo sloven-
štině. 

Přijímány budou pouze příspěvky s následující 
strukturou: název, abstrakt (150-250 slov), 
klíčová slova (4 až 6 slov), JEL klasifikace, 
úvod, materiál a metodika, výsledky, závěr, li-
teratura (seznam použité literatury upravený 
dle citačního stylu APA 6).  

Podrobné informace a instrukce pro autory 
a šablonu příspěvku ve formátu MS Word 
2000 získáte na webových stránkách konferen-
ce.  

Příspěvky do sborníku jsou recenzovány. Sbor-
ník bude účastníkům zaslán po skončení konfe-
rence. Sborník s ISBN bude obsahovat anglické 
i české abstrakty příspěvků, jeho součástí je 
CD-ROM s kompletními texty příspěvků. 

Vybrané příspěvky budou zaslány do redakce 
vědeckého časopisu Acta Universitatis Bohe-
miae Meridionalis, který je zařazen v databázi 
RePEc a Ulrichs a na seznamu  recenzovaných 
neimpaktovaných periodik  ČR. 
 
Mezní termín pro zaslání kompletních textů 
příspěvků:  
 
Termín: 7. 10. 2013 

http://inproforum.ef.jcu.cz 

Pokyny k příspěvkům 
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Motto: „Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky” 

Zaměření konference 
Již několik let je jedním z ústředních témat diskusí 
akademických i praktických ekonomů otázka oživení 
hospodářského růstu. Toto téma je po několika obdo-
bích recese nebo jen velmi slabého hospodářského 
růstu zásadní z hlediska zvyšování životní úrovně oby-
vatel, snižování nezaměstnanosti, akcelerace investic 
a růstu potenciálního produktu i konsolidace veřej-
ných financí. V této souvislosti se nabízí celá řada otá-
zek spojená s hospodářskou politikou vlády, ale 
i s řízením a financováním podniků.  Důležité je také 
to, aby se obnovený hospodářský růst obešel bez 
dalšího rozšiřování příjmových a majetkových nerov-
ností ve společnosti a negativních environmentálních 
dopadů. Konference INPROFORUM 2013 nabízí pro-
stor pro diskusi zdrojů a limitů ekonomického růstu 
z nejrůznějších pohledů. 

 

 

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2013 
je organizována Ekonomickou fakultou pod záštitou 
děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, 
Ph.D. Jazyk konference je čeština, angličtina 
a slovenština. 

Místo konání  
Konference se koná v areálu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (možnost parkování). Doprav-
ní spojení trolejbusem číslo 3. 

Vědecký výbor konference 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (předseda) 
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.  
Ing. Daniel Kopta, Ph.D. 
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. 
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Předběžný program konference 

Čtvrtek 7. 11. 2013 
 Registrace (9:30 - 10:00) 

 Plenární zasedání (10:00 - 12:30) 

 Oběd (menza JU) (12:30 - 14:00) 

 Jednání v sekcích (14:00 -17:00) 

 Společenský večer (19:00-24:00) 

Pátek 8. 11. 2013 
 Jednání v sekcích (09:00 -12:30) 

 Oběd (menza JU) (12:30 - 14:00) 

Odborné sekce konference 

 Ekonomické a environmentální limity  
regionálního rozvoje 

     (doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.,  
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) 

 Finance, účetnictví a daně 
     (Ing. Daniel Kopta, Ph.D.) 

Výše konferenčního  
poplatku včetně DPH 2400 Kč / 88 EUR 

 Kvantitativní metody v ekonomii 
     (prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.) 

 Obchod, marketing a cestovní ruch 
     (Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.) 

 Rozvoj podniků a lidské zdroje 
     (doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.) 

 Změny v soukromém právu ČR  
od roku 2014  (JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.) 

Registrace 
Registraci na konferenci provedete prostřednictvím 
závazné elektronické přihlášky na webových strán-
kách konference: http://inproforum.ef.jcu.cz 

Konferenční poplatek 
Konferenční poplatek 2400 Kč / 88 EUR uhraďte, pro-
sím, na účet Ekonomické fakulty do  7. 10. 2013.  

 Číslo účtu: 104725778/0300  

 Variabilní symbol: 920112 

 Specifický symbol: účastnické číslo 
(získáte registrací na webových stránkách). 

 SWIFT: CEKOCZPP 

 IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778  

 Bankovní spojení: ČSOB, Hroznová 1 
370 01  České Budějovice 

 

 

 

 

Úhrada konferenčního poplatku je podmínkou pro 
účast na konferenci a zveřejnění příspěvku ve sborní-
ku. Poplatek zahrnuje náklady na vydání sborníku 
(600 Kč / 22 EUR včetně 15 % DPH), organizační ná-
klady (180 Kč / 66 EUR včetně 21 % DPH) a občer-
stvení (bližší informace včetně registrace na webo-
vých stránkách konference). 
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