
Předběžný dotazník – ECOtracker 
 

Místo, datum  Podpis 
 

Vyplňte prosím tento „Předběžný dotazník – ECOtracker“ nejpozději do 8. 7. 2022 a zašlete nám vyplněný dotazník 

zpět. 

Název společnosti:  

Ulice, obec a PSČ:  

Jméno kontaktní osoby:  

E-mail:  

Telefon:  

Počet tahačů:  Počet návěsů:  

Počet zaměstnanců (na plný 
úvazek): 

 
Počet izotermických 
návěsů: 

 

 

Sledovaný rok: 2021 

  Ano Ne 

1. 
Je spotřeba paliva tahačů zaznamenávána digitálně – prostřednictvím telematického systému? 
Pokud ano: Uveďte výrobce a název telematického systému: 

☐ ☐ 

2. 
Je spotřeba paliva tahačů – prostřednictvím výpisů z tankovacích karet – zaznamenávána digitálně? 
Pokud ano: Prosím, uveďte jméno (jména) poskytovatele (poskytovatelů) tankovacích karet:  

☐ ☐ 

3. Jste schopni přiřadit spotřebu paliva k poznávacím značkám tahačů? ☐ ☐ 

4. Jste schopni zpětně vyhodnotit spotřebu paliva za rok 2021? ☐ ☐ 

5. Jste schopni určit spotřebu paliva izotermických návěsů samostatně? ☐ ☐ 

6. 
Provádí se plánování cest pomocí softwaru pro plánování cest nebo softwaru pro spedice? 
Pokud ano: Uveďte výrobce a název softwaru: 

☐ ☐ 

7. Lze zásilky digitálně přiřadit k poznávacím značkám tahačů? ☐ ☐ 

8. 
Přepravujete převážně objemné zboží (využití v souvislosti s hmotností mezi 30 a 40 %)? 
Pokud ano: Zaznamenáváte kromě přepravní hmotnosti také přepravní objem zásilky? 

☐ ☐ 

9. Jsou přepravní hmotnosti (kg nebo t) zásilek zaznamenávány digitálně? ☐ ☐ 

10. Je počet palet jednotlivých naložených zásilek zaznamenáván digitálně? ☐ ☐ 

11. Jsou pozice jednotlivých zásilek zaznamenávány digitálně? ☐ ☐ 

12. Jsou přepravní vzdálenosti (km) zásilek zaznamenávány digitálně? ☐ ☐ 

13. 
Jsou k dispozici faktury za spotřebu elektrické energie v kancelářských a administrativních 
budovách? 

☐ ☐ 

14. Jsou k dispozici faktury za spotřebu elektrické energie ve skladovacích a překládkových budovách? ☐ ☐ 

15. Jsou k dispozici faktury za spotřebu energie na vytápění kancelářských a administrativních budov? ☐ ☐ 

16. Jsou k dispozici faktury za spotřebu energie na vytápění skladovacích a překládkových budov? ☐ ☐ 

17. Jsou k dispozici faktury za doplněná chladiva (ztráty chladiva)? ☐ ☐ 

18. 
Nakupujete ekologickou elektřinu pro skladovací a/nebo kancelářské budovy? 
Pokud ano: Je k dispozici certifikát nebo doklad o původu? 

☐ ☐ 

 

Poznámka k pojmu „digitální záznam“: 

Pokud jsou data zaznamenávána digitálně, měli byste být schopni poskytnout požadované údaje v co nejkratším čase – 

kliknutím myší. 


