Zápis z elektronického hlasování vědecké rady Právnické fakulty MU
ukončeného dne 26. dubna 2013 v 12:00

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. přednesla
prostřednictvím Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu členům vědecké rady následující
žádost o vyslovení souhlasu formou elektronického hlasování.
„Vážené členky, vážení členové Vědecké rady,
dovoluji si vás tímto jménem paní děkanky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. požádat o účast
na elektronickém hlasování vzhledem k níže uvedenému usnesení:
"Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity doporučuje děkance iniciovat podání
návrhu rektora Vědecké radě Masarykovy univerzity na udělení stříbrné medaile MU JUDr.
Stanislavu Sedláčkovi, Ph.D. dle čl. 5 Směrnice rektora č. 10/2002 o udělování medailí Masarykovy
univerzity."
Prosím o odpověď pouze odesílateli této zprávy, a to ve formě:
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE
Dovoluji si požádat o provedení hlasování do tohoto pátku 26. 4. 2013 do 12:00. Hlasy po tomto
dni a hodině nebudou moci být započítány.
Další informace k návrhu a výše zmíněná Směrnice jsou součástí příloh této zprávy.
Dovoluji si také podat informaci, že dle výsledků elektronického hlasování ukončeného dne 16.
dubna 2013 Vědecká rada PrF MU vyslovila souhlas s předloženými návrhy.
Dovoluji si také informovat, že následující zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat dne 4.
června 2013 a jeho součástí bude mimo jiné i habilitační přednáška.
Velice děkuji,
s úctou
Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Právnická fakulta
Masarykova univerzita
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Hlasování členů vědecké rady:
Hlasovalo: 35
Souhlasilo: 35
Nesouhlasilo: 0
Zdrželo se: 0
Počet členů vědecké rady: 40
Závěr: Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyslovila souhlas s předloženým
usnesením.

V Brně dne 26. dubna 2013

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
- Odůvodnění návrhu
- Směrnice rektora č. 10/2002 o udělování medailí MU
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