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    Těžiště současné práce Zdeňka Hůly spočívá v interním auditování i ve spolupráci 
s interním auditem Unipetrolu. K vidění je tudíž dost často při obchůzkách v areálu 
podniku. 

    Při kontrolním auditu v dílně externí klempířské firmy, která se nachází na území 
rafinerie, probíral podrobnosti Zdeněk Hůla s Rudolfem Kloudou.

    K pracovním povinnostem Zdeňka Hůly patří i namátkové kontroly řidičů při výdeji 
paliv dle požadavků ADR (přeprava nebezpečných věcí). 

»  Den s…Den s...                      

„S každým se dá domluvit a pro mne je při 
interním auditu zásadní otevřenost lidí. Je 
špatné, pokud jsou takzvaně v zákopech. 
Řešení problému může přesahovat leckdy 
i jejich možnosti, pomoci ale může vedení 
firmy. Pokud na pracovišti něco nefungu-
je, vyjde to dříve či později stejně najevo. 
A je vždy lepší, pokud se to nestane při 
externím auditu či externích kontrolách,“ 
říká Zdeněk Hůla, vedoucí odboru inte-
grovaných systémů a interního auditu 
Parama, který v podniku působí již 35 let. 
Od roku 1993 se podílí na budování funkč-
ních systémů řízení, které zavádějí pořá-
dek do firmy s jednoznačnou odpověd-
ností a stanovují pravidla pro provádění 
jednotlivých činností.

Systém je integrován do hospodářských 
středisek Parama, tedy v Kolíně, Pardu-
bicích i distribučních skladech. A z tohoto 
důvodu má Zdeněk Hůla diář zaplněný 
mimo jiné cestami mezi oběma středis-
ky a sklady. Den pro něho obvykle začíná 
vyřízením e-mailové pošty, řeší operativu 
v rámci pracovních schůzek s kolegy z ji-
ných útvarů a na odpoledne si nechává 
práci, která vyžaduje plné soustředění. 
Připravuje se na plánované audity, zpra-
covává výsledky z auditů atd. Konstatuje, 
že těžiště jeho současné práce spočívá 
v interním auditování i ve spolupráci 
s interním auditem Unipetrolu, což pro 
někoho může být nezáživné. Ve prospěch 
efektivnosti a funkčnosti integrovaného 
systému vystupuje v roli koordinátora, 
spolupracuje s odborem vývoje a kontroly 
jakosti, odborem HSE (zdraví, bezpečnost 
a životní prostředí), technologie a dalšími 
vedoucími provozů i vedoucími odborů.

V čase našeho setkání připravoval za loň-
ský rok pro vedení zprávu o přezkoumání 
integrovaného systému managementu 
(IMS) včetně návrhů na zlepšení. „Leden 
je vždy měsícem, ve kterém se více než 
kdykoliv jindy věnuji vyhodnocení uply-
nulého roku, připravuji program interních 
auditů v  novém roce, dělám korekce za-
měření a dbám na to, aby nedocházelo 
v auditech k duplicitě s Unipetrolem. 
Útvarem vývoje a kontroly jakosti bývám 
přizván k řešení neshod/reklamací, od-
borem bezpečnosti, životního prostředí 
či provozy k řešení nehod, mimořádných 
událostí a přijímání účinných systémo-
vých opatření. Snažím se dostat i na pro-
vozy, abych prověřil chování našich i ex-
terních pracovníků, a dle potřeby odboru 
nákupu se účastním výběrových řízení 
a zajišťuji audit u dodavatelů,“ vyjmeno-
vává Zdeněk Hůla jen některé z činností, 
které jeho pracovní dny vyplňují. Nicmé-

ně oceňuje, že zaměstnanci Parama audit 
neberou tak, že je někdo kontroluje, ale 
vnímají ho coby nástroj prevence vzniku 
mimořádných událostí z důvodu selhání. 
„V době zeštíhlování útvarů, kumulování 
funkcí a vyčleňování útvarů je úkolem 
auditu ověřit, zda jsou všechny odpověd-
nosti za činnosti jednoznačně přiřazené,“ 
připomíná Zdeněk Hůla s dovětkem, že 
„doladění“ odpovídající dokumentace 
s odpovědným pracovníkem dá někdy 
dost práce.

Zajímá mě, jak se vlastně chemický inže-
nýr s praxí technologa a zkušenostmi říze-
ní technického rozvoje dostal k  systému 
řízení jakosti. „Nabídku vybudovat systém 
řízení jakosti a připravit podnik k certifi-
kaci jsem dostal před rokem 1994 v  Kora-
mu Kolín, kde jsem působil od roku 1976. 
Byla to pro mne výzva stejně jako pro mé 
spolupracovníky v týmu. Systémy, pokud 
jsou certifikovány renomovanou firmou, 
zvyšují důvěru zákazníků, dávají záruku, 
že činnosti ve firmě probíhají standardní-
mi postupy,“ říká Zdeněk Hůla.

Jeho zápal pro novou věc byl korunován 
úspěchem. Podnik, tehdy ještě Koramo 
Kolín, získal již v roce 1994 certifikát podle 
normy ISO 9001. Posléze sehrál Zdeněk 
Hůla důležitou roli při sjednocení systému 
v Paramu. Konkrétně v roce 2003 po fúzi 
Korama s Paramem vedl pracovní tým 
ke sjednocení dokumentace obou stře-
disek s cílem budování funkčního a efek-
tivního integrovaného systému. Z tohoto 
pohledu se mu ve spolupráci s kolegy 
podařilo systém managementu jakosti 
podle normy ČSN ISO 9001:2008 rozší-
řit o certifikát environmentálního řízení 
EN ISO 14001:2004 v roce 2002 a bezpeč-
nosti dle OHSAS 18001:2007 v roce 2007. 
Zdeněk Hůla nicméně zdůrazňuje, že zís-
káním certifikátů práce nekončí. Důležité 
je naučit lidi poznání, co funguje a co ne 
a co je třeba zlepšit. A co je možná ještě 
důležitější – aby certifikovaný integro-
vaný systém pracovníkům pomáhal při 
práci a vytvořil pro naše obchodní a jiné 
partnery důvěryhodné prostředí. A také 
je podstatné přesvědčit certifikující firmu 
o našich schopnostech a neustálém zlep-
šování při ročních kontrolních auditech 
IMS a uspět při tříletém obnovovacím cer-
tifikačním auditu tří subsystémů. Na ob-
hajobu u renomované certifikační společ-
nosti Lloyd´s Register Quality Assurance 
se Paramo chystá právě letos.

Pokud si vytvoříme prostředí, které nám 
vyhovuje, máme lepší podmínky pro vý-
kon své činnosti. S tímto tvrzením se Zde-

něk Hůla ztotožňuje. „Nemám problém 
kohokoliv auditovat. Snažím se být vždy 
objektivní, přitom se ale dokážu odpou-
tat od mezilidských vazeb. Při auditu jde 
především o prověření funkčnosti a efek-
tivnosti daného procesu, nikoliv o prezen-
taci pracovních či osobních sporů. Moje 
pozice je nezávislá, nic nezametám pod 
koberec. Například v případě významnější 
reklamace výrobků, případně při uplatně-
ní pokuty státními orgány, jsem pověřo-
ván vedením společnosti zjištěním míry 
osobního zavinění zaměstnance. Snažím 
se podat objektivní vysvětlení a zároveň 
pomoci spolu s pracovním týmem při-
jmout potřebná opatření k minimalizaci 
škod a zabránit opakování chyb. Nikdo 
není neomylný, ale pochybení by se ne-
mělo opakovat.“

Svědomitost a důslednost je Zdeňkovi 
Hůlovi vlastní. O své práci hovoří se zá-
palem a důrazem na nezbytnou registraci 
jakýchkoliv změn v podniku. „Ty se musí 
okamžitě promítnout do organizačního 
řádu, jinak uniknou pozornosti. Kupříkla-
du se z  Parama vyčlenil odbor prodeje as-
faltů do společnosti Paramo Asfalt. Snažil 
jsem se tudíž hlídat, aby se tyto změny 
řádně promítly do systémových doku-
mentů. Mohu uvést i další příklad. Zpra-
covatelé dokumentace mají minimálně 
jednou za tři roky provést její prověrku 
a zjistit, zda nevyžaduje aktualizaci. I tuto 
záležitost můj odbor hlídá a odpovědným 
pracovníkům tuto povinnost připomíná. 
Zkrátka, úkolů je hodně a sám bych je ne-
zvládl. Měl jsem a mám ale štěstí na dob-
ré týmy lidí.“

Stoprocentně spolehnout se Zdeněk Hůla 
může, kromě jiných, na Ladislavu Vícho-
vou. Uznávají stejné pracovní hodnoty, 
a tak není divu, že se jim podařilo spolu 
s ostatními odpovědnými pracovníky 
podniku zaktualizovat veškerou řídicí 
a výrobkovou dokumentaci, včetně tech-
nologické i požární, a umístit ji ve spolu-
práci s odborem IT na intranet a internet. 
Pro představu lze uvést, že jednotlivých 
dokumentů IMS je cca 500 druhů a jen 
bezpečnostních listů je 700 variant. 
V tomto množství nejsou započítány je-
jich anglické, německé, slovenské a pol-
ské mutace, což je v současné době těžiště 
práce Ladislavy Víchové. 

Od pracovních povinností si Zdeněk 
Hůla nejlépe odpočine na zahradě. By-
dlí v obci Křečkov u Poděbrad, kam, jak 
říká, přesadil i manželku pocházející 
z Luhačovic. Včelaří, rád jezdí na kole 
a v zimě lyžuje.
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Paramo (ji) – Zdeněk Hůla sehrál důležitou roli při zavádění integrovaných systémů a nastavení pravidel interního 
auditu ve společnosti Paramo. Je jedním z těch lidí, u kterých se nemůžete ubránit pocitu, že vše musí být 
perfektní. Vždy se snaží podat objektivní vysvětlení. Uznává, že zmýlit se může každý, a jedním dechem dodává, 
že chyba se nesmí opakovat.
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Auditor Zdeněk Hůla: Důležité je naučit lidi    poznání co funguje, co ne a co je třeba zlepšit

    Počátkem nového roku se Zdeněk Hůla více než kdykoliv jindy věnuje vyhodnocení uplynulého období, připravuje program interních auditů apod. Pro vedení společnosti připravuje i zprávu o přezkoumání integrovaného 
systému managementu (IMS) včetně návrhů na zlepšení.

    V odboru integrovaných systémů a interního auditu se Zdeněk Hůla může stoprocentně spolehnout na kole-
gyni Ladislavu Víchovou, která se stará o veškerou řídicí a výrobkovou dokumentaci.

    Na interním auditu v odboru skladového hospodářství a nákupu specialit Zdeněk Hůla hovořil s Tomášem 
Smolíkem (na snímku vlevo) a Milošem Medveděm. 
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