
Termíny státních zkoušek v červnu 2019 

FINANCE 

Státní bakalářská zkouška z financí 

(v závorce je den, kdy nejpozději musí být odevzdána bakalářská práce k obhajobě) 

Den místnost počet studentů předseda  členové komise doktorand 

14. 6. dopo (31. 5.)  8   

17. 6. dopo (3. 6.)  8   

18. 6. dopo (4. 6.)  8   

 

Státní závěrečná zkouška z financí „E“ na KVF 

Den místnost počet studentů předseda a člen komise interní člen komise z KMTP doktorand 

12. 6. odpo  6    

18. 6. odpo  6    

20. 6. dopo  6    

 

Státní závěrečná zkouška z VS Fi + VF v číslech 

Den Místnost počet studentů předseda členové komise (i z F4) doktorand 

20. 6. dopo  1   

 

 



DANĚ - Státní bakalářská zkouška z daní  

(v závorce je den, kdy nejpozději musí být odevzdána bakalářská práce k obhajobě) 

den místnost počet studentů předseda členové komise doktorand 

11. 6. odpo (28. 5)  8   

13. 6. odpo (30. 5.)  8   

17. 6. odpo (3. 6.)  8   

18. 6. dopo (4. 6.)  8   

18. 6. odpo (4. 6.)  8   

 

Státní závěrečná zkouška z daní 

Den místnost počet studentů předseda člen komise interní člen komise externí doktorand 

4. 6. dopo  8     

11. 6. dopo  8     

12. 6. odpo  8     

13. 6. dopo  8     

19. 6. dopo   8     

20. 6. dopo  8     

 



Státní závěrečná zkouška z VS daně 

Den místnost počet studentů předseda členové komise doktorand 

6. 6. odpo  14   

10. 6. odpo  14   

19. 6. odpo  14   

24. 6. odpo  14   

27. 6. dopo  14   

          

 

 

 

 

OBHAJOBY  DP: časový plán obhajob bude stanoven až po odevzdání prací (je třeba počítat s celým dnem) 

(v závorce je den, kdy nejpozději musí být odevzdána diplomová práce k obhajobě) 

Den místnost počet studentů předseda členové komise doktorand 

10. 6. (20. 5.)  20   

19. 6. (29. 5.)  20   

 

 

 

Na termíny se registrujte osobně, mailem či telefonicky u sekretářky katedry do 10. 5. 

 

 


