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Y ážená paní redaktorko,

váůený pane redaktore,

dovoluji si Vás pozvat na 7. sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a
výživy-Asociace svobodných odboru Českérepubliky, který se uskutečníve dnech
22. a23. února 2013, v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.
Slavnostní zahájení sjezdu proběhne 22. února 20l3 od 13.00 v Kongresovém centru
hotelu Olšanka. Jednání sjezdu dne 23. února 2013 zaěiná v 9.00 hod.

7. sjezd OSPZV-ASO Čn se koná

v roce,
existence sociálního dialogu v odvětví zemědělství.

kdy si Evropa pfipomene 50. qýročí

Jednání 7. sjezdu OSPZV-ASO Čnse zúčastníBruno Vannoni, prezident EFFAT
(Ewopská federace odborových svazů v odvětví potravinářství, zemědělství, cestovního ruchu
apíibuných odvětví), Amd Spahn, tajemník EFFAT pro odvětví zemědělství a představitelé
partnerských odborových svazů ze zahraníčí.

Kromě zahrarltčnich hostů vystoupí první den jednání sjezdu v 15.00 hod. ministr
zemědělstvi Čn nrg. Petr Bendl a druhý den jednání sjezdu v 10.00 hod. ministr financí ČR
Ing. Miroslav Kalousek. Od jejich vystoupení očekáváme reakci na zéú<|adnibody
představeného programového zaméíeniOSPZV-ASO ČR, výádření k současnépolitické a
hospodářské situaci v ČR a zodpovézeníďotazidelegátu sjezdu.
Programové zaměření OSPZV-ASO ČR na dalšíobdobí:

1.
2.
3.
4.

Upevnění postavení česllych zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability,
posílenívazby na zaměstnance a stabilizace postavení zeměďělců v rámci
zemědělského trhu Evropsluž unie.
Nepřipustit oklešt'ování zákoníku prúce, které připravuje současná vláda a zamezit
přijetí zákona o stúvce a vyluce.
Zuyšeníminimální mzdy, která již sedmým rokem zůstává na stejné úrovni a vyrazně
zaostává za úrovníminimální mzdy většiny členských států EU.
Nepřipustit, aby snaha zaměstnavatelů o co největšíúspory zhoršila podmínley pro
vykon bezpečnéa zdraví neškodnépráce.

'

prosřednictvím internefu. Přesné informace k tomuto
přenosu budou k dispozici na webových strránkách OSPZV-ASO ČR (,www.ospzv-aso.c4.
Jednrání sjezdu bude přenášeno

V průběhu týdne, ve kterem se uskutečnísjezd, bude svoliána tisková konference, na
které budou upřesněny informace k pruběhu sjezdu.

Věfim, žepozvánipřijmete,

a

Ěšímse na Vaši účast.
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Bohumír Dufek

předseda
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