
Název Periodicita

Acta VŠFS: ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses půlroční

Architect +: revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for 

the presentation of Czech and Slovak architecture
dvojměsíční

Bankovnictví: odborný časopis měsíční

Buildinfo: časopis podnikatelů ve stavebnictví dvojměsíční

Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi: Časopis pro učitele všech stupňů a 

druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky
dvojměsíční

Computer živě měsíční

Českobudějovický deník denní

D Test: časopis pro spotřebitele měsíční

Dopravní noviny: týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu čtrnáctidenní

Dům a zahrada: průvodce - pomocník - rádce měsíční

Ekonom: Týdeník Hospodářských novin týdenní

Epocha: svět na Vaší dlani  čtrnáctidenní

Finanční, daňový a účetní bulletin: Informační a poradenský věstník pro 

manažery, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou společnost 

daňových poplatníků a účetních

čtvrtletní

Forenzní vědy, právo, kriminalistika: vědecký časopis - VŠFS půlroční

HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů dvojměsíční

Chip: počítačový magazín měsíční

Komunální technika: časopis pro komunální služby měsíční

Lidové noviny denní

Logistika: měsíčník pro dopravu, skladování, distribuci a balení : měsíčník 

Hospodářských novin
měsíční

Marketing a komunikace: časopis České marketingové společnosti a České 

společnosti pro propagaci a public relations – MOSPRA 
čtvrtletní

Materiály pro stavbu dvojměsíční

Moje země: Česká republika: výlety - památky- historie - zajímavosti - 

divočina - expedice
dvojměsíční

Návštěvník: Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích půlroční

Politická ekonomie dvojměsíční

Praktik: 36 stran nápadů pro dům, byt a zahradu měsíční

Právní rádce: měsíčník Hospodářských novin měsíční

Psychologie dnes měsíční

Silnice a železnice dvojměsíční

Statistika & My měsíční

Střechy, fasády – izolace měsíční

Techmagazín: měsíčník pro technické obory, vědu, výzkum, strojírenství, 

plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické školství
měsíční

Tunel: Časopis českého tunelářského komitétu a Slovenského tunelářského 

komitétu ITA/AITES: Podzemní stavby (vývoj, výzkum, projektování, 

realizace)

čtvrtletní

Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy týdenní

Účetnictví měsíční

Urbanismus a územní rozvoj dvojměsíční

Zváranie = Svařování: odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné 

technológie
čtvrtletní
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