
PFNonwovens a.s., Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 06711537, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
PEGAS NONWOVENS EGYPT LLC, Plot No. O6,O8 in Zone No. 3 at the Northern Expansions Area and its Extension, Sixth of October City, Giza, Egyptská arabská republika, 
zapsána v obchodním rejstříku v Káhiře pod číslem 52190
PFNonwovens RSA (PTY) LTD, Mazars House, Rialto Road, Grand Moorings Precinct, Century City, Cape Town, Western Cape, Jihoafrická republika, 7441, registrační číslo 2016/278699/07

Přímětická 3623/86
669 02 Znojmo
Česká republika 

tel.: +420/515 262 411
fax: +420/515 262 511
www.pfnonwovens.cz

Společnosti jsou zapsány v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně:

PFN - GIC a.s.
IČO: 064 23 078
DPH DIČ: CZ699001108 

PFN - NW a.s.
IČO: 269 61 377
DPH DIČ: CZ699001108

PFN - NS a.s.
IČO: 277 57 951
DPH DIČ: CZ699001108

PFNonwovens  
International s.r.o.
IČO: 292 49 708

Oddíl B, vložka 7827 Oddíl B, vložka 4312 Oddíl B, vložka 5236 Oddíl C, vložka 68333Oddíl C, vložka 51762

PFNonwovens Czech s.r.o.
ID No.: 254 78 478
VAT No.: CZ699001108

 

 

 

 

 

POLITIKA LIDSKÝCH PR ÁV 
 

 

PFNonwovens a.s. a její dceřiné společnosti prohlašují, že v rámci všech svých globálních 
závodů dodržují zásady a mezinárodně uznaná lidská a další práva, jak jsou popsány v českých 
právních předpisech, vč. zásad a práv, které byly implementovány do českého práva na základě 
Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a Deklarace o 
základních principech a právech v práci Mezinárodní organizace práce (angl. zkratka ILO), jako 
jsou 

- zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 
- uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 
- spravedlivé odměňování zaměstnance, 
- řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 
- rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, 
- svoboda sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání 
- zákaz nucené a dětské práce, 
- bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, 

atd. 
 
PFNonwovens a.s. a její dceřiné společnosti také uznávají genderovou, kulturní, etnickou, 
rasovou a náboženskou rovnost, netolerují jakoukoliv formu diskriminace a garantují všem 
stejná práva, povinnosti a příležitosti nezávisle na rase, barvě pleti, náboženství, pohlaví, 
sexuální orientaci, občanství, rodinném stavu, původu, věku či zdravotním postižení. 
 
PFNonwovens a.s. a její dceřiné společnosti kromě toho tímto také vybízí své dodavatele a další 
spolupracující osoby, aby také v rámci svého podnikání přijali podobné závazky. 


