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   Společnost ABEX Substráty a. s. v Žabni působí v oblasti výroby pěstebních substrátů od roku 1997. Jejím 
jediným vlastníkem je společnost AGRO CS a. s., Česká Skalice. 
Hlavním odvětvím činnosti společnosti je výroba balených a volně ložených rašelinových substrátů a kůrových 
mulčů, doplněná obchodními aktivitami a službami spojenými s tímto sortimentem výrobků. Produkce těchto 
úzce specializovaných materiálů je náročná především na fi nanční zabezpečení nákupu surovin pro předzásobení,  
manipulační plochy při zpracování surovin, uskladnění hotové výroby a v neposlední řadě i na kvalifi kovaný 
personál na všech úrovních. 

   Jednou z hlavních priorit společnosti je mimo jiné i rozvoj pracovních schopností a dovedností svých 
zaměstnanců, a proto se také společnost zapojila do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který 
je fi nancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. A získala fi nanční podporu z veřejných prostředků na 
grantový projekt „Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti ABEX Substráty a.s.“ Projekt bude 
probíhat v období 1. září 2009 – 31. srpna 2011 a celková výše dotace je 2 244 501 Kč, z toho je 85% fi nančně 
dotováno z Evropského sociálního fondu, a 15% ze státního rozpočtu ČR.

   Účelem této dotace je profesní vzdělávání zaměstnanců za podpory zaměstnavatele fi rmy ABEX Substráty 
a.s. . Jedná se o odborné vzdělávání zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifi kace, 
protože fi rma si je vědoma, že  takovéto klíčové aktivity zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnosti na 
trhu práce . Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tři okruhy a to oblast : Manažerského vzdělávání (kurzy: Vedení 
lidí, Komunikace s klientem, Budování týmu, Týmová spolupráce, Efektivní odměňování… atd), další oblast 
jsou kurzy IT (Word, Excel, MS Outlook) a poslední oblast jsou Jazyky (Angličtina, Polština). V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele školení manažerských, počítačových a jazykových dovedností. Veškeré 
informace jsou uveřejněny na stránkách fi rmy www.substraty.eu nebo na www.esfcr.cz.

   Cílem tohoto vzdělávacího projektu, který fi rma ABEX Substráty a.s., realizuje za pomoci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je významně podpořit rozvoj potenciálu společnosti i jednotlivých 
zaměstnanců a tím posílit stabilitu společnosti na tuzemském i zahraničním trhu obzvlášť nyní v době krize.
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