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1. Základy 

Audit Green Carrier (následně: Audit Green Carrier) zahrnuje kontrolu skutečného stavu v oblasti zahrnuje přehled 

současného stavu společnosti v oblasti „zelené logistiky“ a má sloužit jako prevence před možnými ekonomickými 

nevýhodami (např. v důsledku daně z CO2, rostoucích nákladů na energie a pohonné hmoty atd.) i s tím souvisejícími 

konkurenčními nevýhodami, a podpořit společnost při strukturovaném rozvoji dlouhodobých opatření za účelem 

trvalého snižování spotřeby energie, nákladů na energii a souvisejících emisí CO2e. 

 

2. Postup 

V rámci auditu Green Carrier se provádí posouzení stávajícího stavu (počáteční audit) na místě v hlavním sídle 

zadavatele zakázky. V rámci auditu Green Carrier se prověřují znalosti o vozidlech a specifických podnikových 

opatřeních ke zlepšení ekonomické a ekologické situace a uznání opatření šetrných ke klimatu a životnímu prostředí 

jako důležité součásti podnikové strategie. Vytvoření bilance CO2 se dále provádí pomocí modulu ECOtracker, pokud 

je k tomu kvalita dat dostatečná. Další informace naleznete v „Produktovém listu: ECOtracker“. 

 

 

Poté následuje vydání podrobné auditní zprávy s doporučeními 

určenými k provedení a přidělení certifikátu „Green Carrier“ pro 

auditovaný kalendářní rok a příslušné sídlo za předpokladu, že 

bylo splněno alespoň 50 % relevantních kritérií auditu. Pro 

certifikaci Green Carrier navíc platí tyto klasifikace: 

 

Green Carrier (logo) 
Green Carrier (1 

hvězdička) 
Green Carrier (2 

hvězdičky) 
Green Carrier (3 

hvězdičky) 

    

  

 

3. Předpoklady pro provedení auditu 

Předpokladem pro optimální provedení auditu Green Carrier jsou následující body: 

Výsledný stav Klasifikace 

50–60 procent Green Carrier (logo) 

> 60–75 procent 
Green Carrier (1 
hvězdička) 

> 75–90 procent 
Green Carrier (2 
hvězdičky) 

> 90 procent 
Green Carrier (3 
hvězdičky) 
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• Během auditu je auditorovi neustále k dispozici odpovědná kontaktní osoba. 

• Auditor může kdykoli během auditu zeleného dopravce 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 

Další předpoklady: 

1. Vyplňte tento „Předběžný dotazník – Audit Green Carrier“ prosím co nejdříve a zašlete nám vyplněný dotazník 

zpět. 

2. Zpracujte body „Kontrolního seznamu –audit Green Carrier“ před auditem Green Carrier a zajistěte, aby tyto 

informace byly k dispozici během auditu na místě. 

 

4. Představení tematických oblastí a obsahu auditu 

Při kontrole na místě se zkoumají tři relevantní tematické oblasti. Upozorňujeme, že jednotlivé obsahy auditu musí 

být plně zdokumentovány a pro auditora srozumitelné, aby měl možnost je posoudit. 

Odborná oblast Obsah auditu 

Organizace a kontrola 

• Řízení energie 

• Kontrola spotřeby energie na vytápění, elektřiny a paliv 

• Vytváření ukazatelů 

• Motivace zaměstnanců 

• Kontrola subdodavatelů 

• Předpisy pro tankování 

Vozový park 

• Aerodynamika 

• Asistenční systémy 

• Školení řidičů a chování řidičů při jízdě 

• Technika vozidel a složení vozového parku 

• Management pneumatik 

• Telematika 

• Organizace přepravy 

• Údržba a opravy 

Kanceláře a administrativa 

• Stavby a budovy 

• Osvětlení a vytápění 

• Obnovitelné zdroje energie 

• Spotřeba zdrojů a voda 

• Chlazení 

• Technické vybavení 
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5. Následný audit, recertifikace a monitoring 

Pokud auditovaná společnost během prvního auditu Green Carrier nesplnila potřebná a relevantní kontrolní kritéria 

(výsledný stav <50 %), je možné provést následný audit. 

Aby bylo zajištěno, že vývoj dlouhodobých opatření pro kontinuální snižování spotřeby energie a nákladů, jakož i 

emisí CO2e, bude dlouhodobě úspěšný, provádí se po dohodě se společností Kaufland a přepravcem pravidelný 

monitoring formou recertifikace (audit na místě nebo audit na dálku). Pravidelnost se určuje na základě stupně 

dosažení cíle předchozího auditu Green Carrier. 

Pro provedení recertifikace Green Carrier je nutné splnit body popsané v kapitole 3 (Předpoklady pro provedení 

auditu). 


