
Kontrolní seznam – Audit Green Carrier 
 

 

Předpokladem pro optimální provedení auditu Green Carrier jsou následující body: 

• Během auditu je auditorovi neustále k dispozici odpovědná kontaktní osoba. 

• Auditor může kdykoli během auditu Green Carrier hovořit s příslušnými zaměstnanci (řidiči, administrativními 

pracovníky, dispečery atd.) a nechat si ukázat dokumenty/pracovní postupy. 

• Auditor dostane k dispozici úplný přístup k příslušným podkladům/dokumentům/systémům a může si pořizovat 

příslušné kopie a fotografie pro účely analýzy a dokumentace 

Zpracujte body následujícího kontrolního seznamu před auditem Green Carrier a zajistěte, aby tyto informace byly k 

dispozici během auditu na místě: 

  hotovo 

  Ano Ne 

1. Dotazník k auditu zkontrolován a odpovědi připraveny. ☐ ☐ 

2. Během auditu je k prohlídce k dispozici alespoň jedno vozidlo. ☐ ☐ 

3. Přístup k fakturám za elektřinu za rok 2021 je zajištěn. ☐ ☐ 

4. Přístup k fakturám za energie na vytápění za rok 2021 je zajištěn. ☐ ☐ 

5. Přístup ke spotřebám paliv za rok 2021 je zajištěn. ☐ ☐ 

6. Přístup ke spotřebám vody za rok 2021 je zajištěn.   

7. Pokud je to vhodné: Přihlášení do telematického systému je k dispozici. ☐ ☐ 

8. Pokud je to vhodné: Přihlášení pro zúčtování s poskytovateli tankovacích karet je k dispozici.   

9. 
Pokud je to vhodné: Přihlášení k softwaru pro plánování cest nebo k softwaru pro spedice je k 
dispozici. 

☐ ☐ 

10. Pokud je to vhodné: Dokumentace ISO 14001 a/nebo ISO 50001 je připravena. ☐ ☐ 

12. Konfigurace vozidel/vybavení vozidel jsou vyhledány a připraveny. ☐ ☐ 

12. Přehled vozidel ve vozovém parku (emisní třída a poznávací značka) je vytvořen. ☐ ☐ 

13. Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí nebo za řízení jakosti je přítomna. ☐ ☐ 

14. Vedoucí vozového parku je přítomen. ☐ ☐ 

15. 
Pokud je to vhodné: Protokoly o údržbě a servisu klimatizačních zařízení (kanceláře) jsou k 
dispozici. 

☐ ☐ 

16. Protokoly o údržbě a servisu chladicích agregátů (izotermické návěsy) jsou k dispozici. ☐ ☐ 

17. Přehled pneumatik ve vozovém parku (výrobce, rozměr, označení pneumatik EU) je vytvořen. ☐ ☐ 

18. Pokud je to vhodné: Dokumentace    

 


