
 

 

 

Podniková politika 
 

Abychom splnili povinnosti vyplývající z naší podnikové politiky, spoléháme a zavazujeme se k integrovanému systému řízení (IMS), který spojuje všechna 

témata a oblasti řízení kvality, životního prostředí, ochrany zdraví při práci a souvisejících provozních souvislostí. Společnost, její zaměstnanci, poskytovatelé 

služeb a dodavatelé jsou povinni důsledně dodržovat všechny příslušné zákonné požadavky, předpisy a normy. Integrovaný systém řízení je navržen tak, aby byla 

zajištěna a neustále rozvíjena a zdokonalována celková kvalita společnosti. 

Účinnost našich opatření a dosahování našich cílů pravidelně kontrolujeme. Sledujeme dopad našich činností a jsme pravidelně sledováni nezávislými třetími 

stranami. 

 

Vysvětlili jsme kontext naší společnosti a definovali z toho vyplývající požadavky na typ a komplexnost našeho integrovaného systému řízení. 

 

Orientace na zákazníka 

Všechny obchodní oblasti jsou zaměřeny na přání, potřeby a očekávání našich zákazníků. Neustále hledáme optimální řešení pro naše globální zákazníky a jejich 

komplexní požadavky, abychom mohli maximálně přispět k jejich úspěchu. 

 

Důležité aspekty týkající se životního prostředí se zohledňují již při vývoji výrobku, vyvíjíme výrobky pro naše zákazníky, které jsou z větší části vyráběny 

z materiálů a látek, jež šetří zdroje, mohou být opětovně využívány nebo upravovány. 

 

Orientace na zaměstnance 

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci významně přispívají k úspěchu společnosti. Zapojení zaměstnanců do procesů a do kvalitní, ekologické a BOZP práce 

je nezbytnou součástí našeho firemního řízení a personální politiky. Vyžadováním a podporou osobní odpovědnosti a rozvoje od každého jednotlivce posilujeme 

spokojenost, spolehlivost a kontinuitu zaměstnanců. Vnímání jako atraktivního zaměstnavatele s firemní kulturou orientovanou na zaměstnance je jeden z našich 

nejdůležitějších trvale udržitelných cílů. 

Celá dokumentace IMS je interně dostupná pro všechny zaměstnance na intranetu myonic, firemní politika je zveřejněna pro veřejnost na domovské stránce 

myonic www.myonic.com.   
 

Ochrana práce a zdraví 

Zdraví je považováno za cenný majetek, který stojí za to chránit. Zdraví a pohoda jsou základem pro výkon a ochotu všech zaměstnanců. Pravidelnými poučeními 

o bezpečnosti práce a aktivně procvičovaným managementem BOZP zajišťujeme potřebnou informovanost ve firmě. 

 

Ochrana životního prostředí 

Myonic Group se zavázala dodržovat Pařížskou dohodu o ochraně klimatu s cílem omezit globální oteplování pod 2° nebo 1,5° Celsia. Opatření ke snížení emisí 

v rozsahu 1 a rozsahu 2 se neustále plánují a zavádějí s cílem dosáhnout od roku 2030 neutrální produkce CO₂. To se provádí s ohledem na ekonomicky oprávněné 

použití nejlepší dostupné technologie. Analýzy životního cyklu a inovace produktů pomáhají nám a našim zákazníkům zlepšit jejich bilanci CO₂. Využíváme 

zdroje zodpovědně a efektivně a chceme snížit náš dopad na životní prostředí. To zahrnuje celostní pohled na procesy ve firmě. 

V popředí jsou postupy pro zamezení nebo snížení znečištění životního prostředí a jsou definovány postupy pro nouzové situace. 

Tam, kde není možné vyhnout se znečištění, musí být sníženo na minimum. 

 

Orientace na dodavatele 

Očekáváme, že dodavatelé a poskytovatelé služeb se zavážou ke stejným hodnotám. 

 

Sociální odpovědnost 

Kvalita života v našich lokalitách je pro nás nesmírně důležitá. Podporujeme proto skupiny a spolky, které obohacují společenský život v rámci různých 

partnerství. Jsme rádi, že se můžeme aktivně podílet na pozitivním rozvoji našeho regionu. 

 

Leutkirch, 25.01.2022 
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