
 
 

 

Podle stanov skupiny Minebea týkajících se životního prostředí z 26. 08. 1993 a naší vlastní zodpovědnosti za životní prostředí  
zavedla firma myonic systém životního prostředí podle mezinárodně uznávané normy ISO 14001 a udržuje ho v platnosti. V pravidelných in-
tervalech je systém managementu ochrany životního prostředí kontrolován, zde je účinný, a to interními  

a externími audity. 
 

Firma myonic vyvíjí, vyrábí a distribuuje vysoce precizní miniaturní kuličková ložiska, mikro-precizní systémy a rotační systémy, jež se použí-
vají obzvláště v oblastech zdravotní techniky (zubařská technika, ložiska rentgenových trubic), stejně jako v leteckých  a kosmických oborech. 
 

Firma myonic je podnik, v němž je zpracováván kov. Probíhají zde činnosti jako mechanické zpracování, montáž, tvrzení,  
svařování, odmašťování a čištění povrchů. Umělá hmota se oproti tomu ošetřuje a zpracovává jen v minimálním množství. K čištění povrchů 
se používají studené čističe a izopropanol. Dále se používají oleje, chladicí maziva, technické plyny a nebezpečné látky. 
 

Těžiště důležitých environmentálních činností se koncentruje 

• na manipulaci s těmito látkami podle platných zákonů 

• na odpadový management 

• na šetření zdrojů používaných materiálů, pomocných a režijních materiálů 
 
Přezkoumali jsme kontext naší společnosti a definovali výsledné požadavky na povahu a složitost našeho systému environmentálního ma-
nagementu. 
Stanovením cílů týkajících se životního prostředí si dáváme úkoly, abychom neustále zlepšovali měřené výsledky z činností, výrobků nebo 
služeb, které mohou působit na životní prostředí 

• zajištění právní jistoty k ochraně životního prostředí (ochrana vod, požární ochrana a ochrana proti výbuchu 

• třídění odpadu a odborná likvidace, popř. návratnost recyklovatelných látek do hospodářského koloběhu, výrobky myonicu se vracejí jako 
šrot z oceli  

• šetření zdrojů / redukce spotřeby ošetřovacích / hydraulických olejů a rozpouštědel 
 

Zavazujeme se dodržovat úřední pokyny, stejně jako platné zákony, nařízení a jiné požadavky a naše postupy sladíme  s technickým standar-
dem. 
 

Stanovíme si za cíl nepřetržitě zlepšovat ochranu životního prostředí a zabránit zatěžování životního prostředí a toto zaručit zaváděním, reali-
zací a udržováním systému managementu životního prostředí. Zavazujeme se chránit životní prostředí. Prevence znečištění životního pro-
středí je pro nás samozřejmostí. Evidence a hodnocení environmentálních údajů v souladu s činnostmi, výrobky nebo službami, pro myonic 
těmi nejdůležitějšími, které mohou působit na životní prostředí, jsou základem kontinuálního zlepšování. 
 

Podporujeme povědomí o životním prostředí u našich zaměstnanců a cizích firem, které pracují na zakázku pro myonic, a staráme se o to, 
aby byly nabízeny a využívány školení a další vzdělávání. Celá dokumentace environmentálního managementu je v rámci podniku k dispozici 
všem zaměstnancům, pro veřejnost publikuje myonic svoji politiku životního prostředí na domovské stránce www.myonic.com. 
 

Naše jednání staví do popředí princip preventivních opatření ve vztahu k životnímu prostředí. Tam kde to není možné musí se používané 
zdroje zredukovat na minimum. 
 

Důležité aspekty týkající se životního prostředí se zohledňují již při vývoji výrobku, vyvíjíme výrobky pro naše zákazníky, které jsou z větší čás-
ti vyráběny z materiálů, jež šetří zdroje, mohou být opětovně využívány nebo upravovány. 
 

Chceme si v tomto smyslu vybírat dodavatele a na stávající dodavatele působit tak, že se kvalita jejich dodávek projeví neutrálně  či pozitivně 
v našich cílech a programech týkajících se životního prostředí. 
 

Leutkirch, 01.12.2020 
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