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»  Den s…

    Na veletrhu práce na Vysoké škole chemicko-technologické vysvětluje Tomáš Krejčík studentům možnosti kariérního uplatnění 
ve skupině Unipetrol.

   S předsedkyní odborové organizace společnosti Benzina Janou Slámovou kontroluje Tomáš Krejčík zápis z kolektivního vyjednávání.

   Pravidelná schůzka s interním zákazníkem, jednatelem Benziny Janem Mikulcem

»  Den s…Den s...                      

Pochází z Pardubic a jak říká, Paramo pro 
něj bylo přitažlivým zaměstnavatelem. 
„Když řeknete u nás v Pardubicích ‚Para-
mo‘, tak stoprocentně všichni vědí, o co jde. 
Mě na této firmě lákala právě její velikost 
a pověst.“ 

Nastoupil v roce 2007 v rámci Junior pro-
gramu, jehož cílem je získat pro skupinu 
Unipetrol mladé talenty a dále je rozvíjet. 
Stal se specialistou pro vzdělávání a mimo 
jiné měl na starosti vzdělávací kurzy právě 
pro účastníky Junior programu, kterých se 
zároveň sám účastnil. „Bylo to zajímavé, 
získal jsem hned na začátku kariéry skvě-
lou zpětnou vazbu, protože jsem na vlastní 
kůži zažíval semináře, na jejichž přípravě 
jsem se podílel. Jasně jsem viděl pozitiva 
i některé věci, které nefungovaly ideálně 
a bylo potřeba je změnit,“ vzpomíná Tomáš 
Krejčík. 

O Junior program a rozvoj mladých talentů 
se stará dodnes, a to již pro celou skupinu 
Unipetrol. Považuje jej za velmi úspěšný 
projekt, který pomáhá najít náhrady za ve-
doucí pracovníky a specialisty odcházející 
do penze. „Jako účastník Junior programu 
dostanete nejprve pracovní smlouvu na je-
den rok. To je dostatečná doba, abyste uká-
zal, co ve vás je, a zároveň poznal, zda vás 
daná práce naplňuje a chcete se dál rozví-
jet. Já jsem byl ve skupině třinácti účastní-
ků, z toho se téměř polovina vypracovala 
na vedoucí manažerské pozice a další jsou 
vedeni jako nástupci. Tato téměř padesá-
tiprocentní úspěšnost je podle mne dů-
kazem, že Junior program dobře fungoval 
a funguje dodneška.“

Kdyby měl jmenovat nejdůležitější doved-
nost, kterou si odnesl z tréninků absolvo-
vaných během Junior programu, hovoří 
o zvládání konfliktních situací. „Jsem po-
vahou poměrně temperamentní člověk, 
extrovert, který má samozřejmě v povaze 
sklony řešit konflikt otevřenější, hlasitější 
formou. Kurzy mě naučily řešit i nepříjem-
né či vypjaté situace v klidu, potichu, a zá-
roveň efektivně. V ideálním případě tak lze 
rozpory zažehnat hned v zárodku.“

Vzdělávání však již dávno není jedinou 
pracovní činností Tomáše Krejčíka.  Po roce 
a půl od příchodu do Parama postou-
pil na pozici HR generalisty a začal řešit 
i personální administrativu jako například 
pracovní smlouvy, správu osobních karet 
a údajů, oblast náboru zaměstnanců a dal-
ší aktivity. Již za rok se pak stal HR business 
partnerem pracujícím postupně nejen 
pro Paramo, ale i pro mateřský Unipetrol 
a Benzinu. 

Co tato tajuplně znějící funkce obnáší? 
„HR business partner je můstkem mezi 
interním klientem, což je management 
jednotlivých společností, a výkonnou částí 
personalistiky, která je soustředěna v Uni-
petrol Services. Hlavním úkolem je sbírat 
a řešit požadavky interních klientů, koor-
dinovat zpracování agendy a poskytovat 
poradenství. Zároveň existuje personální 
strategie a politika, kterou HR business 
partneři v jednotlivých společnostech 
zavádějí. K dispozici jsme i řadovým za-
městnancům, například v pracovněprávní 
oblasti a podobně. Smyslem naší práce je 
nakonec vždy péče o zaměstnance.“

Příkladem poradenských služeb může být 
podle Tomáše Krejčíka třeba situace, kdy 
se na něj obrátí vedoucí provozu s dotazem 
jak, odměnit zaměstnance za nadstan-
dardní výkon nebo nové technologické ře-
šení. Může však řešit i méně příjemné zále-
žitosti, jako například konflikty mezi kolegy 
na pracovišti. Managementu jednotlivých 
společností pomáhá v oblasti personálního 
plánování a osobně se podílí na některých 
výběrových řízeních na pracovní pozice. 
„Mám to velmi pestré – nábory, výstupy, 
organizační změny, vzdělávání, odměňo-
vání, talent management, jednání s ma-
nagementem i odbory – zkrátka všechno, 
co dnešní personalistika vyžaduje. To vše je 
samozřejmě spojeno s velkou porcí admi-
nistrativy,“ shrnuje Tomáš Krejčík a jedním 
dechem dodává, že bez těsné spolupráce 
se svými kolegy, tedy kompletním týmem, 
který HR tvoří, by nebylo možné odpovída-
jící služby poskytovat.

Zhruba před rokem mu k práci HR business 
partnera navíc přibyla funkce vedoucího 
personálního odboru Praha a Pardubice. 
Vede tým celkem 5 lidí, který sídlí v Par-
dubicích a Praze. „Personalistiku musíte 
samozřejmě dělat v místě, kde daná spo-
lečnost sídlí. Proto jsem dvakrát týdně 
v Pardubicích, dvakrát v Praze a jednou 
v Záluží. S tím souvisí i cestování – za vo-
lantem strávím minimálně deset hodin 
týdně. Díky handsfree však během této 
doby s kolegy vyřídíme spoustu věcí. Jsou 
zvyklí, že v pozadí většiny mých hovorů 
hučí motor,“ vysvětluje Tomáš Krejčík.

Zajímalo nás, jestli si chce Tomáš Krejčík 
od každodenní práce s lidmi odpočinout 
alespoň ve svém volném čase. „Jednou 
dvakrát do roka se rád tři čtyři dny toulám 
sám v horách, bez rodiny, bez přátel. Ale 
brzy mě to přejde, jsem na půl roku nabitý 
a zase se těším na lidský kontakt,“ usmívá 
se. Je to tak, správný personalista je doma 
především mezi lidmi.
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Unipetrol (Ogil) – HR neboli human resources – lidské zdroje. Není překvapivé, 
že hlavní pracovní náplní zaměstnanců v tomto oboru jsou osobní schůzky 
a komunikace s lidmi uvnitř i vně firmy. Tak tráví většinu času i Tomáš Krejčík, 
vedoucí personálního odboru Pardubice a Praha a HR business partner. 

Personalista Tomáš Krejčík: Smyslem   naší práce je péče o zaměstnance

   Tomáš Krejčík odjíždí z Prahy do Pardubic. U čerpací stanice Benzina řeší se svými kolegy po telefonu přípravu na další den.

    Tomáš Krejčík usedá k počítači ve své pražské kanceláři vedle kolegyně Zdeňky Jurčákové a je tu čas na vy-
řizování administrativních záležitostí.

    Tomáš Krejčík se tento den sešel i s Radkou Léblovou, vedoucí nákupu Unipetrolu Services.

17:45 

14:25 17:00 


