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1. Základy 

Audit Green Carrier  (ďalej len: audit Green Carrier) obsahuje kontrolu skutočného stavu vzhľadom na „zelenú 

logistiku“ spoločnosti a má slúžiť ako prevencia pred možnými ekonomickými nevýhodami (napr. dane za CO2, 

stúpajúce náklady na energie a palivá atď.) a s tým spojenými konkurenčnými nevýhodami a podporiť spoločnosť pri 

štruktúrovanom rozvoji dlhodobých opatrení na kontinuálne zníženie spotreby energií, nákladov na energie a s tým 

spojené emisie CO2e. 

 

2. Postup 

V rámci auditu Green Carrier sa u klienta v jeho hlavnom sídle uskutoční zaznamenanie skutočného stavu (prvotný 

audit). Pomocou auditu Green Carrier sa overujú poznatky o opatreniach špecifických pre vozidlá a spoločnosť so 

zameraním na zlepšenie ekonomickej a ekologickej situácie a akceptovanie opatrení šetrných ku klíme a životnému 

prostrediu ako dôležitej súčasti stratégie danej spoločnosti. Vyhotovenie bilancie CO2 sa uskutoční doplnkovo s 

modulom ECOtracker, ak na tento účel postačuje kvalita údajov. Bližšie informácie nájdete v „Produktovom liste“ 

ECOtracker“. 

 

 

Následne bude vypracovaná podrobná správa s odporúčaniami 

ku konaniu a bude udelený certifikát „Green Carrier“ pre 

auditovaný kalendárny rok a príslušné sídlo, ak boli splnené 

relevantné kritériá auditu minimálne na 50 percent. Okrem toho 

platia uvedené klasifikácie pre certifikáciu Green Carrier: 

 

Green Carrier (logo) 
Green Carrier (1 

hviezdička) 
Green Carrier (2 

hviezdičky) 
Green Carrier (3 

hviezdičky) 

    

  

 

3. Predpoklady na uskutočnenie auditu 

Výsledný stav Klasifikácia 

50 – 60 percent Green Carrier (logo) 

> 60 – 75 percent 
Green Carrier (1 
hviezdička) 

> 75 – 90 percent 
Green Carrier (2 
hviezdičky) 

> 90 percent 
Green Carrier (3 
hviezdičky) 
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Predpokladom optimálneho uskutočnenia auditu Green Carrier sú nasledujúce body: 

• Počas auditu je po celý čas audítorovi k dispozícii kompetentná kontaktná osoba. 

• V rámci auditu Green Carrier môže audítor kedykoľvek komunikovať s príslušnými zamestnancami (odborným 

personálom, zamestnancami správy, oddelením materiálového hospodárstva atď.) a nechať si ukázať 

dokumenty/pracovné postupy. 

• Audítor má možnosť kompletne nahliadnuť do príslušných podkladov/dokumentov/systémov a kvôli analýze a 

procesu dokumentácie môže vyhotovovať adekvátne kópie a fotografie 

Ďalšie predpoklady: 

1. Vyplňte, prosím, tento „Predbežný dotazník – audit Green Carrier“ čo najskôr a pošlite nám ho späť. 

2. Pred auditom Green Carrier spracujte body „kontrolného zoznamu – audit Green Carrier“ a zabezpečte, aby ste 

počas auditu na mieste mali tieto informácie k dispozícii. 

 

4. Predstavenie tematických oblastí a obsahov kontrol 

Pri kontrole na mieste sa preverujú tri relevantné tematické oblasti. Nezabúdajte, že obsahy jednotlivých auditov 

musia byť kompletne zdokumentované a pre audítora pochopiteľné, aby mohli byť vyhodnotené. 

Tematická oblasť Obsahy kontroly 

Organizácia a kontrola 

• Riadenie energií 

• Kontrola spotreby energie na vykurovanie, elektrickej energie a palív 

• Tvorba ukazovateľov 

• Motivácia zamestnancov 

• Kontrola subdodávateľov 

• Predpisy na tankovanie 

Vozový park 

• Aerodynamika 

• Asistenčné systémy 

• Školenia vodičov a správanie sa vodičov 

• Technika vozidiel a zloženie vozového parku 

• Správa pneumatík 

• Telematika 

• Organizácia dopravy 

• Údržba a opravy 

Kancelária a administratíva 

• Základná konštrukcia stavebného objektu 

• Osvetlenie a kúrenie 

• Obnoviteľné zdroje energie 

• Spotreba zdrojov a vody 

• Chladenie 

• Technické vybavenie 
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5. Následný audit, recertifikácia a monitorovanie 

Ak auditovaná spoločnosť pri prvom audite Green Carrier nesplnila nevyhnutné a relevantné kritériá auditu (stav 

výsledku < 50 percent), existuje možnosť absolvovania následného auditu. 

Aby bol vývoj dlhodobých opatrení zameraných na kontinuálne znižovanie spotreby energií, nákladov na energie a 

produkovanie emisií CO2 trvalo úspešný, po dohode so spoločnosťou Kaufland a prepravcom sa uskutočňuje 

pravidelné monitorovanie vo forme recertifikácie (audit na mieste alebo audit na diaľku). Pravidelnosť sa určuje na 

základe stupňa dosiahnutia cieľa predchádzajúceho auditu Green Carrier. 

Kvôli uskutočneniu recertifikácie Green Carrier je potrebné splnenie bodov uvedených v kapitole 3 (Predpoklady 

na uskutočnenie auditu). 


