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•	 Vždy	dbáme	na	dodržování	zákonů	České	republiky	a	zemí,	ve	kterých	pod-	
nikatelsky	působíme	nebo	hodláme	působit.
Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy země, kde 
podnikatelsky působíme. Příslušné zákony a pravidla respektujeme.

•	 Důvěryhodnost,	profesionalita	a	stabilita	jsou	našimi	základními	sdílenými	
hodnotami.
Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního pro-
středí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek 
budujeme vztahy založené na důvěře. 
spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované 
a důvěryhodné. Řádně účtujeme. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. 
Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojiš-
tění a další povinné platby.

•	 Spokojenost	zákazníka	je	naším	hlavním	cílem,	ale	nikdy	ne	za	cenu	porušo-	
vání	etických	či	právních	norem.
Netolerujeme korupci ani nekalou soutěž. spolupracujeme pouze s osobami, 
u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, 
jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. dbáme na bezpečnost informací 
a ochranu dat.

•	 Vnímáme	svou	společenskou	odpovědnost	vůči	občanům	země,	krajů,	měst	
a	obcí,	kde	podnikatelsky	působíme.
Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské čin-
nosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy 
fyzických a právnických osob vně skupiny dasko. Cítíme odkaz předchozích 
generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

•	 Respektujeme	práva	a	povinnosti	 všech	našich	 spolupracovníků.	Nepři-
pouštíme	žádné	diskriminační	chování	a	jednání.
Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou 
příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepři-
pouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména 
k handicapovým, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi.

•	 Nepřipouštíme	možnost	střetu	osobních	zájmů	se	zájmy	Skupiny	DASKO.	
Movitý,	nemovitý	majetek	a	duševní	vlastnictví	chráníme	jako	vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý, nemovitý majetek, duševní vlastnictví 
a obchodní tajemství společností skupiny dasko.

•	 Nedodržování	mravních	principů	Skupiny	DASKO	netolerujeme.
Ctít a dodržovat Etický kodex skupiny dasko je povinností každého pracovníka 
skupiny. V případech náznaku porušování kodexu upozorňujeme příslušného 
pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného 
skupiny dasko. odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování 
Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postu-
pem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům 
vůči skupině dasko a všem poctivým pracovníkům skupiny.

mRaVNí PRINCIPY
skUPINY dasko
Etický kodex skupiny dasko 

je závazný dokument, který 

vyjadřuje mravní principy 

skupiny dasko. stanovuje  

pravidla chování a jednání  

pro společnosti skupiny, její  

pracovníky a spolupracovníky.
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dasko Invest

společnost dasko Invest, která byla založena roku 2007, je vlastníkem areálu 
dasko Invest v sázavě. Tento areál bude v roce 2020 i nadále pronajímán nejen 
společnosti dasko stavebniny, která jej bude využívat pro provoz vyhledáva-
né prodejny stavebnin a jako své administrativní zázemí, ale také společnosti 
dasko s.r.o.

Pronájem areálu dasko Invest využívá i další spřízněná společnost dasko Net, 
která zde také má své administrativní zázemí a navíc i prodejnu s výpočetní tech-
nikou a příslušenstvím.

dasko Invest má pod svými křídly také vyhledávané (nejen) vodácké tábořiště 
U Hrocha, které vám doporučujeme navštívit i v nadcházející sezóně 2020. 

Společnost	Dasko	Invest	poskytuje	služby	v	oblasti:
• administrativní správy
• organizačně hospodářské povahy u právnických osob

Nabídku	společnosti	Dasko	Invest	využívají	například	společnosti:
• Hamlet Production,a.s.
• Interart Production,a.s.
• Intermarketing s.r.o.
• Jiná Vesta a.s.
• dIF Centrum s.r.o.
• dasko stavebniny s.r.o.
• dasko Net s.r.o.
• Hamlet Production – mUZIkÁL, z.ú. 

HaLa C

V roce 2019 jsme v rámci našeho areálu dokončili v pořadí již třetí halu, 
tedy halu C. Tato hala je stejně jako předchozí dvě pronajata společnosti 
dasko stavebniny. 
Protože výstavba třetí haly byla, jak se ukázalo, ideálním krokem ke zhodnoce- 
ní našeho prostorného areálu, tak již teď připravujeme realizaci haly čtvrté. 
dalším krokem vpřed pro areál dasko Invest bude připravované umělé 
osvětlení, které v budoucnu osvětlí všechny prostory areálu jako ve dne.

•	 stavba započala 21. ledna 2019 a dokončena byla 24. dubna téhož roku.
•	 Hala C byla postavena pro dasko stavebniny jako nový sklad řeziva.
•	 Hala C má stejnou osvědčenou konstrukci, jako dvě již stojící haly a a B.
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Tábořiště U Hrocha

Tábořiště U Hrocha letos čeká již jedenáctá sezóna provozu. Po dobu své exis-
tence prošlo mnoha změnami a i nadále se snažíme zázemí pro rekreanty zdo-
konalovat a vylepšovat. Věříme, že se nám to daří, protože se k nám návštěvníci 
rádi vracejí a každá další sezóna je úspěšnější než ta předchozí. 

V loňském roce byl již v plném provozu nový velký kiosek a i pro letošní rok plá-
nujeme několik novinek. U kiosku vznikne malá kuchyňka, která bude k dispozici 
návštěvníkům tábořiště. slunečníky nad posezením u kiosku budou nahrazeny 
velkou dřevěnou pergolou, která rekreantům zajistí větší komfort. 

sezónu v tábořišti U Hrocha tradičně zahajuje pálení čarodějnic, a nebylo tomu 
jinak ani v roce 2019. Tato akce se nejen mezi místními stává rok od roku oblí-
benější a navštěvovanější. Nadcházející sezónu tábořiště jsme se navíc rozhodli 
oživit širší škálou kulturního vyžití. Pro návštěvníky plánujeme různé koncerty, 
divadelní představení, živou hudba k poslechu a podobně. kromě kulturních 
akcí u nás poskytujeme prostor také sdružení maminek ze sázavy. Toto sdružení 
pravidelně využívá prostory našeho tábořiště ke stanování rodin s dětmi ze sá-
zavy i okolí. I nadále funguje v sousedství tábořiště paintballová aréna, kterou si 
v minulých sezónách návštěvnící velmi oblíbili.

Vybavení	tábořiště:	
• kiosek s občerstvením
• kuchyňka pro ubytované
• písečná pláž a dětské hřiště 
• udržované sociální zařízení se sprchami, pračkou a sušičkou
• 2 stany s podsadou k pronajmutí

Veškeré potřebné informace o dění v tábořišti najdete na internetových stránkách 
www.taboristeuhrocha.cz.

TÁBoŘIŠTě U HRoCHa

RoZHoVoR s PRoVoZNím TÁBoŘIŠTě 
PaNEm LIBoREm PRoCHÁZkoU

Dobrý den pane Procházko, uplynulá sezóna 2019 byla pro vás jako pro 
provozního v tábořišti U Hrocha sezónou první. Rádi bychom vám na toto 
téma položili několik otázek.

Víme, že máte praxi v provozu restaurace ve městě Sázava. Je rozdíl mezi 
provozem restaurace a provozem tábořiště? 

Dobrý den, výrazný rozdíl v zajišťování provozu těchto zařízení není. Jedině 
snad v tom, že v tábořišti je větší obměna zákazníků v průběhu sezóny. Tábo-
řiště je samozřejmě také specifické tím, že je tam nejen pro návštěvníky větší 
klid díky přírodě všude okolo.

Jaké máte s tábořištěm plány pro budoucí sezónu? Na co se návštěvníci 
mohou U Hrocha těšit v roce 2020?

Co se zázemí týče, tak vybudujeme novu kuchyňku a vznikne také lepší za-
střešení stolů u kiosku. V rámci programu pro návštěvníky připravujeme letos 
výrazně více nových akcí, přesvědčit se o tom můžete na našich internetových 
stránkách www.taboristeuhrocha.cz.

Můžete pro nás na závěr zhodnotit průběh vaší první sezóny v tábořišti 
U Hrocha? 

Byl jsem nakonec vcelku spokojen. Jen kdyby bylo lepší počasí. Květen nevyšel 
a září nebylo taky nic moc. Letní sezóna vlastně trvala tak dva a půl měsíce, 
a to je pro tábořiště u řeky příliš krátká doba. 



dasko Yearbook 2020    11

dasko stavebniny

Na začátku roku 2019 se nám ve spolupráci s dasko Invest podařilo v rámci 
našich stavebnin otevřít novou prodejní halu. díky této nově vzniklé skladovací 
kapacitě jsme také mohli významně rozšířit nabízený sortiment a to například 
o tyto produkty: 
• stavební řezivo
• hoblovaný sortiment (kHV hranoly)
• palubky
• brikety a štípané palivové dřevo

dále jsme rozšířili nabídku doplňkového sortimentu jako třeba lazury Impranal, 
ošetření dřeva Lignofix nebo zemní vruty a tesařské kování Rapi-Tec.
 
Nadále chceme být partnerem nejen řemeslníkům, ale i chatařům a chalupářům 
z okolí, a tak stavebniny zůstávají otevřeny sedm dní v týdnu. Na této strategii 
nehodláme ani v budoucnu nic měnit. 

objednávky dasko stavebniny přijímají nejen obvyklými cestami, tedy osobně, 
telefonicky nebo mailem, ale v neposlední řadě také přes vlastní e-shop, který 
najdete na www.dasko.cz/obchod/. a co dělat, pokud na e-shopu nenajdete to, 
co potřebujete? kontaktujte nás a my pro vás požadovaný produkt zajistíme. 
držíme se hesla „Náš zákazník náš pán“, a tak se snažíme vyhovět všem vašim 
přáním. Věříme, že naše služby oceníte.

oBRaT skUPINY dasko 2019*

•	 dasko stavební a obchodní společnost  ................................................................. 7 548
•	 dasko stavebniny  ................................................................................................................... 16 695
•	 dasko Invest  .................................................................................................................................. 2 625
•	 dasko Net  ........................................................................................................................................ 4 142

*) v tisících Kč

2019
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dasko stavebniny

RoZVoZ maTERIÁLU

Peugeot	Boxer	
možnost objednat si dopravu materiálu po celé ČR. 

Auto	s	rukou
disponujeme autem s rukou, které Vám dopraví materiál přímo na stavbu. 
Veškeré informace se dozvíte v našich stavebninách nebo na telefonním 
čísle: 606 735 879 (Vladimír mařinec)

Dále	nabízíme:
• kontejnery o objemu 3 m³ nebo 9 m³
• kontejner s hydraulickou rukou

PůJČoVNa sTaVEBNí
a ZaHRadNí mECHaNIZaCE
Stavební	míchačky	a	míchadla
mk 130; mk 165; skill 161ma
Orientační ceny od 105 Kč/den (kauce od 4.000 Kč)

Bourací	a	vrtací	kladiva	elektrická
Wacker EH25, 25 kg, 70J; milwaukee kango 9000, 
11 kg, 20J; Wacker EH9, 10 kg, 12J; Bosch GsH 5 CE 
Professional, 6,2 kg, 8,3J; Hitachi H60mRV, 10,5 kg, 
26J; Hitachi dH45mEWs, 9 kg, 13,5J
Orientační ceny od 500 Kč/den (kauce10.000 Kč)

Dusací	a	hutnící	technika
obousměrné vibrační desky Wacker WPU 1550a, 
90 kg a Wacker dPU2550H, 166 kg; Vibrační pěch 
Wacker Bs 60-2i, 66 kg
Orientační ceny od 550 Kč/den (kauce 10.000 Kč)

Elektrické	ruční	nářadí
Úhlová bruska Bosch professional 125 mm; Vrtačka 
s příklepem makita HP2051H
Orientační ceny od 200 Kč/den (kauce od 3.000 Kč)

Manipulační	technika
Vysokozdvižný vozík still R70-20i; Paletový vozík, 
nosnost 2 t; Rudl, nosnost 250 kg
Orientační ceny od 50 Kč/den (kauce od 1.000 Kč)

Teplovzdušné	agregáty
Naftový agregát Wacker Hd38, 38kW, 230V
Orientační ceny od 370 Kč/den (kauce 10.000 Kč)

Elektrocentály
Elektrocentrála Wacker GV7000a
Orientační ceny od 450 Kč/den (kauce 7.000 Kč)

Ruční	řezačky	a	lámačky	na	dlažbu
Řezačka dlaždic Topline 630 mm; Lámačka zám-
kové dlažby monolit 6L
Orientační ceny od 100 Kč/den (kauce od 4.000 Kč)

Technologie	na	beton
Ponorný vibrátor Wacker m2000/H45/sm3s 230V
Orientační ceny od 500 Kč/den (kauce 10.000 Kč)

Čerpadla
kalové čerpadlo al-ko 9,5 mm
Orientační ceny od 190 Kč/den (kauce 4.000 Kč)

Zahradní	technika
Benzínový křovinořez om746T, 45,7 cm3, 1,8kW;
Benzínový křovinořez BT43GB kaWa; Ben-
zínová travní sekačka GTm500; Vertikutátor 
VG40Bm; Plotostřih stihl Hs45; motorová řetě-
zová pila Husqarna 357XP; kompresor metabo 
Classic air 255
Orientační ceny od 290 Kč/den (kauce od 5.000 Kč)

Zaměřovací	technika
Laser Force 145
Orientační ceny od 300 Kč/den (kauce 2.000 Kč)

Ostatní
Bruska rotační na sdk (žirafa) pr. 225mm stayer; 
Zemní vrták benzínový + vrták; svářečka invertor 
230V, 150a; Hořák propan na lepenku; Tlaková 
myčka makita 130 bar; Vysavač Bosch Gas 35L 
aFC Professional; Vysavač průmyslový deWalt 
dW902m; Tepovací čistič koberců kärcher Puzzi 
8/1C; Hliníkový žebřík 3x10 příček; Vrátek závěs-
ný 230V, 11,5 m, 300 kg; Vrátek závěsný 230V, 
11 m, 125 kg
Orientační ceny od 95 Kč/den (kauce od 1.000 Kč)

PŘI PůJČENí sTRoJE VYžadUJEmE
TYTo dokLadY:

Fyzické osoby: 
občanský průkaz + jiný osobní doklad 
Právnické osoby: 
občanský průkaz + jiný osobní doklad  
+ kopie z obchodního rejstříku

Při zapůjčení je nutné složit kauci, která je 
po vrácení vyplacena zpět. Cena půjčovné-
ho je uváděna za jeden kalendářní den bez 
dPH (1 den = možnost vrácení do 8 hodin 
následujícího dne). Při dlouhodobém nebo 
hodinovém nájmu poskytujeme slevy na 
půjčovném (1-4 hodiny = sleva 40 %, 6-14 
dní = sleva 10 %, 15 a více dní = sleva 25 %). 
U některých strojů je zvlášť účtováno opotře- 
bení nástroje a příslušenství (např. diaman-
tové kotouče, železa do bouracích kladiv, 
brusné a řezné kotouče, pytlíky do vysavačů, 
benzín...).

koNTakT:

Průmyslová 333, 285 06 sázava
Tel.: 326 551 025, 725 040 889
pujcovna@dasko.cz
www.dasko.cz

Otevírací doba: pondělí - neděle: 7-12 hod.
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dasko stavební a obchodní společnost

dlouhodobým krédem naší společnosti je od-
vádět vysoce kvalitní práci ke spokojenosti 
všech zúčastněných stran. abychom si i v bu-
doucnu udrželi dlouho a poctivě budovanou 
důvěru zákazníků, vždy realizujeme zakázky 
v maximální možné kvalitě a v předem stano- 
vených termínech.

o kvalitě práce dasko stavební a obchodní 
společnosti nejvíce vypovídá spokojenost na- 
šich zákazníků, kteří se k nám s důvěrou opa-
kovaně vrací.
Na této dvoustraně ročenky dasko 2020 na-
jdete fotografie z realizací některých našich 
zakázek z poslední doby. 

Oblasti	našich	činností:	
• Rekonstrukce
• Novostavby
• žulová a zámková dlažba
• Zateplování a fasády
• Výstavba/rekonstrukce sportovních areálů
a široká škála dalších činností

CHaTa PLUžINY

• Přístavba ke stávajícímu
 rekreačnímu objektu
• Počátek realizace:
 konec léta 2019
• Plánované dokončení:
 začátek dubna 2020

REkoNsTRUkCE 
PodLaHY 

• oprava podlahy v prodejně
 mountfieldu v mnichovicích
• Realizace obnášela vybourání
 betonové podlahy, začištění 
 podkladu a pokládka nové 
 dlažby
• stavební práce museli
 probíhat přes noc, aby nebyl 
 přerušen provoz prodejny
• Celá rekonstrukce byla
 dokončena za 5 nocí

oPRaVY
VE skLÁRNÁCH

• V sázavských sklárnách
 kavalier Glass provádíme
 různé opravy a stavby
 celoročně
• Jedná se vesměs
 o rekonstrukce strojní 
 mechanizací namáhaných 
 podlah
• dále také o přestavby
 kanceláří nebo stavby
 oddělovacích prostor
 a zdí ve skladech

kamENNý koBEREC

• kamenných koberců teras
 a balkónů realizujeme každé 
 léto větší množství
• kamenný koberec je tvořen
 směsí přírodních kamínků 
 různých frakcí a barev 
 v epoxydovém nebo 
 polyuretanovém pojivu
• Je odolný proti mechanickému
 namáhání
• mrazuvzdorný a vodopropustný
• Je určen pro vnitřní i venkovní
 použití

RoZHoVoR

s VEdoUCím žULoVé a ZÁmkoVé dLažBY 
PaNEm JaNEm sUCHomELEm

Jak dlouho se již v oboru pokládky zámkové 
a žulové dlažby pohybujete?

V této oblasti se pohybuji od roku 1993, tedy 
už více než 27 let.

Jak se za tuto dobu mění přání a požadavky 
investorů, například ve volbě materiálů?

Požadavky investorů a zákazníků jsou od roku 
1993 víceméně pořád stejné. Pořád je to zejmé-
na o kvalitě, rychlosti a ceně.

Existuje nějaká zakázka, na kterou nikdy ne-
zapomenete? At už je to z důvodu složitosti 
nebo zajímavosti řešení?

Asi nejzajímavější a nejprestižnější naší zakáz-
kou v segmentu pokládky žulové dlažby je dlou-
holetá spolupráce s hvězdárnou Ondřejov, tedy 
práce pro ASU Ondřejov.
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dasko Net

Rok 2019 byl pro nás velkým rokem. 
Oslavili jsme 10 let na trhu. Neustále 
vylepšujeme své služby. Prioritou 
pro nás je výstavba optické sítě pro 
kvalitnější a rychlejší internet. Záro-
veň pracujeme na výstavbě záložní 
linky, která zajistí nepřetržité do-
dávky služeb i v době výpadku linky 
primární. Velkým tématem je u nás 
bezpečnost. Data jsou novodobým 
zlatem a naším cílem je ochrana těch-
to dat včetně koncových zařízení 
uživatelů. 

Při příležitosti našeho desetiletého 
výročí působení na trhu telekomu-
nikačních služeb jsme pro zákazníky 
uspořádali oslavu. dali jsme si na této 
akci opravdu záležet, protože si velmi 
vážíme přízně našich zákazníků a no-
vým zákazníkům chceme ukázat, že 
naše služby nejsou jen o poskytování 
internetu, ale i o lidském přístupu. 
Pro zpestření dětského odpoledne 

přijela zazpívat a zatančit dáda Patra-
sová. děti si mohly zasoutěžit – celý 
areál se proměnil v opičí dráhu, kde 
bylo odměnou vždy něco sladkého. 
dalším hostem na pódiu byla kapela 
sPB. Celým dnem provázel známý 
moderátor rádia Evropa 2 Petr Říbal. 
Ze začátku se chopil role dětského 
dJ, protože dětem se na pódiu s dá-
dou moc líbilo. Po vystoupení sPB 
svou show předvedl Peter Pačut – 
imitátor Freddieho mercuryho. svým 
vystoupením celou akci zakončil Ja-
rek Filgas. a byla to opravdu třešnič-
ka na dortu, protože každý si moc rád 
připomněl písničky svého mládí. Bě-
hem celého večera jsme rozdali plno 
dárků v podobě tomboly a doufáme, 
že potěšili každého, kdo s námi přišel 
našich deset let na trhu oslavit. 

Pro naše zákazníky se snažíme ne-
ustále vylepšovat a rozšiřovat své 
služby. Naši největší prioritou pro rok 

2019 a hlavně pro rok 2020 se stala 
výstavba optické sítě. Vzhledem k vel- 
kému počtu konkurenčních vysílačů 
a tím i silným zarušením v pásmu 5 GHz 
přestala být sázava vhodná pro bez-
drátová připojení. To kabelové, pomo- 
cí optických vláken, je mnohem spoleh- 
livější a rychlejší. Jsme jedni z mála, 
kteří mohou nabídnout kvalitu optic- 
kých vláken. Výstavba optické sítě pro 
naše stávající i nové zákazníky zaručí 
vysokorychlostní a hlavně neomezené 
internetové připojení. Připojení jsme 
začali nabízet v centru města, nyní se 
chceme soustředit i do okrajových 
částí. V roce 2019 jsme začali kopat 
v ulici Revoluční. Plánujeme pokračo-
vat v ulicích Na křemelce, na druhou 
stranu pak do průmyslové zóny, Čer-
ných Bud a staré sázavy. Velice se 
zlepšila i spolupráce s městem sázava, 
daří se tedy postupně plánovat a reali- 
zovat další projekty pro rozvoj optic-
kých sítí. 

Všechny tyto změny si žádají i zřízení 
nové centrální ústředny, ve které bu- 
de zakončena primární i nová záložní 
linka. Půjde o dva nezávislé optické pří- 
vody přímo z Prahy, na které budeme 
postupně připojovat celou stávající síť. 
V kombinaci s výstavbou pasivní optic- 
ké sítě (sítě nezávislé na elektřině) se 
tak zákazníci již nebudou muset obá-
vat výpadků služeb. 

Rok 2019 a 2020 jsou pro dasko Net 
rokem bezpečnosti. V dnešní době 

se říká, že data jsou novodobým zla-
tem. ochrana koncových zařízení zá- 
kazníků začala mít opravdu velký vý-
znam. obzvlášť v dnešní době, kdy 
se každý den čelí neustálým útokům 
hackerů. Investovali jsme proto do 
hardwarového zabezpečení, které 
chrání nejen celou naši síť, ale i již 
zmíněná koncová zařízení našich zá-
kazníků. žádná ochrana však není 
všespásná. Bez součinnosti zákazníka 
může i přesto docházet k individuál-
ním případům napadení. Jako partner 
EsETu doporučujeme používat ně- 
který z těchto placených produktů pro 
zabezpečení Vašeho zařízení – EsET 
nenabízí zabezpečení pouze počítačů, 
notebooků, ale i telefonů, serverů 
apod. Výrazně nedoporučujeme použí- 
vat řešení, která se nabízejí ZdaRma. 
Tato řešení mají omezenou funkčnost 
a jejich účinnost je o dost menší než 
u placených verzí. 

Nejenom internetové připojení je 
aktuálně pro dasko Net prioritou. 
stále vylepšujeme služby i v oblasti 
hlasových služeb, poradenství a ser-
visu výpočetní techniky, kamerových 
systémech a správy informačních 
technologií. V oblasti bezpečnosti jen 
připomínáme, že jsme montážním 
partnerem firmy Jablotron – jsme tedy 
schopni zabezpečit Váš objekt a při-
pojit ho na dohledový pult centrální 
ochrany. samozřejmostí je i využití 
dalších doplňkových služeb, jako vý-
jezd zásahové jednotky. 

CíLE sPoLEČNosTI dasko NET 

• Zkvalitnit služby internetového připojení pomocí  

 výstavby optické sítě 

• Vylepšit nabídku internetových tarifů 

• Zřídit záložní linku pro minimalizaci výpadků služeb 

• Bezpečnost pro naše zákazníky
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dasko kontakty  |  Nadační fond Školní pomůcky

dasko sTaVEBNí a oBCHodNí  
sPoLEČNosT, s.R.o.
Průmyslová 333, 285 06  sázava
IČo: 48948870 • dIČ: CZ48948870
www.dasko.cz

ŘEdITEL / VEdoUCí ZakÁZEk
michal kovačka
Tel.: 733 179 342
kovacka@dasko.cz

aUTodoPRaVa / ZÁsoBoVÁNí
Vladimír mařinec
Tel.: 606 735 879

VEdoUCí ZÁmkoVé dLažBY
Jan suchomel
Tel.: 723 465 778

dasko sTaVEBNINY  s.R.o.
Průmyslová 333, 285 06  sázava
IČo: 28911393 • dIČ: CZ28911393
www.dasko.cz

VEdoUCí sTaVEBNIN
miroslav karbula
Tel.: 326 551 025; 725 040 889
karbula@dasko.cz

dasko INVEsT s.R.o.
Průmyslová 333, 285 06 sázava
IČo: 27944450 • dIČ: CZ27944450
www.dasko.cz
Tel.: 326 551 099; Fax.: 326 551 099
maresova@dasko.cz

TÁBoŘIŠTě U HRoCHa
www.taboristeuhrocha.cz

PRoVoZoVaTEL TÁBoŘIŠTě 
dasko Invest s.r.o. (viz výše)
Libor Procházka 
Tel.: 777 933 183
info@taboristeuhrocha.cz

dasko NET
Průmyslová 333, 285 06  sázava
IČo: 28909160 • dIČ: CZ28909160
www.daskonet.cz
Hotline: 313 109 600
info@daskonet.cz

NadaČNí FoNd ŠkoLNí PomůCkY
anenská 321, 285 06 sázava
IČo: 284 94 059
www.nadaceskolnipomucky.cz
info@nadaceskolnipomucky.cz

koNTakTY

ÚČEL NadaČNíHo FoNdU

Nadační fond byl založen panem martinem dankem za účelem bezplatné 
distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a dal- 
ších školských zařízení. dále také do vzdělávacích institucí určených pro děti, 
mládež, studenty a zdravotně handicapované osoby. 
Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, 
tělovýchovy a sportu.

Nadační fond Školní pomůcky vznikl 29. září 2008. 
sídlo nadačního fondu je na adrese: anenská 321, 285 06 sázava
IČo: 284 94 059
Bankovní spojení: 532 931 359 / 0800 • Česká spořitelna
info@nadaceskolnipomucky.cz

NadaČNí FoNd
ŠkoLNí PomůCkY

V	roce	2019	jsme	pomohli:	
• spolku Fakt-Um  ........................................................... 1 000 kč

• Patriku Januškovi  ...................................................... 2 423 kč

• Vojtěchu Januškovi  .................................................. 2 423 kč
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