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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.



• Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých 
podnikatelsky 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 
prostředí. vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř 
i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. 
spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikova-
né a důvěryhodné. Řádně účtujeme. podáváme pravdivé údaje o stavu hos-
podaření. poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištění a další povinné platby.

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

• Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům země, krajů, 
města obcí, kde podnikatelsky působíme.
Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatel-
ské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. respektujeme potře-

by 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. 
Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.
Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, 
etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakte- 
ristiky. nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. vstřícně a ohleduplně 
se chováme zejména k handicapovým, vážně nemocným, seniorům a ro-
dinám 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 vlast-
nictví a obchodní tajemství společností skupiny dasko.

• Nedodržování mravních principů Skupiny DASKO netolerujeme.
ctít a dodržovat Etický kodex skupiny dasko je povinností každého pra-
covníka skupiny. v případech náznaku porušování kodexu upozorňujeme 
příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informu-
jeme nadřízeného skupiny dasko. odvetné kroky vůči komukoliv, kdo 
upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou 
nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně 
právním a morálním postihům vůči skupině dasko a všem poctivým pra-
covníkům skupiny.
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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 2021 i nadále pro-
najímán nejen společnosti dasko stavebniny, která jej bude využívat pro 
provoz vyhledávané 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 vý-
početní technikou a příslušenstvím.

dasko Invest má pod svými křídly také vyhledávané (nejen) vodácké tábo-
řiště U Hrocha, které vám doporučujeme navštívit i v sezóně 2021. 

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. 

v roce 2020 začala rekonstrukce další z hal, tentokrát Haly B, kde bude ote-
vřena prodejna hutního materiálu. přestavba bude dokončena v roce 2021.

na rok 2021 chystáme i otevření Galerie pod širým nebem, kam chceme 
během května instalovat první velkoplošný obraz o velikosti cca 3,5 x 2,5 m.
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TÁBoŘIŠTě
U HrocHa
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Tábořiště U Hrocha letos čeká již dvanáctá sezóna provozu. po dobu své 
existence prošlo mnoha změnami a i nadále se snažíme zázemí pro rekre-
anty zdokonalovat a vylepšovat. věříme, že se nám to daří, protože se k nám 
návštěvníci rádi vracejí a každá další sezóna je úspěšnější než ta předchozí. 

modernizovaný kiosek s občerstvením v loňském roce doplnila velká dře-
věná pergola, která zastřešila posezení pro návštěvníky místo původních 
slunečníků. neméně důležitou novinkou loňského roku jsou nové toalety, 
které jsou navíc blíž k samotnému tábořišti.

sezónu v tábořišti U Hrocha tradičně zahajuje pálení čarodějnic, a nebylo 
tomu jinak ani v roce 2020. Tato akce se nejen mezi místními stává rok od 
roku oblíbenější a navštěvovanější. nadcházející sezónu tábořiště jsme se 
navíc rozhodli oživit širší škálou kulturního vyžití. pro návštěvníky plánu- 
jeme různé koncerty, divadelní představení, živou hudba k poslechu a po-
dobně. 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 sázavy i okolí. I nadále funguje 
v sousedství tábořiště paintballová aréna, kterou si v minulých sezónách 
návštěvnící velmi oblíbili.

Vybavení tábořiště: 
• kiosek s občerstvením
• písečná pláž a dětské hřiště 
• udržované sociální zařízení se sprchami
• nové samostatné toalety blíž k tábořišti
• pračka se sušičkou
• nerezová korýtka na mytí nádobí

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



dasko
sTavEBnInY



v roce 2020 jsme v areálu stavebnin zprovoznili plochu pro uskladnění 
materiálu zákazníků, kteří si u nás materiál již zakoupili a v našem areálu 
ho chtějí mít uskladněný až do doby než ho budou potřebovat. v roce 2020 
začala také rekonstrukce Haly B určené pro prodejnu hutního materiálu. 
Tato přestavba již byla v letošním roce dokončena a prodejna tak mohla 
být otevřena. 
 
nadále chceme být partnerem nejen řemeslníkům, ale i chatařům a chalupá- 
řům 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 ces-
tami, tedy osobně, telefonicky nebo mailem, ale v neposlední 
řadě také přes vlastní e-shop 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 zákaz-
ník, náš pán“, a tak se snažíme vyhovět všem vašim přáním. věříme, že 
naše služby oceníte.
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oBraT skUpInY dasko 2021*

• dasko stavební a obchodní společnost  ....... 5 158
• dasko stavebniny  .................................................. 19 957
• dasko Invest  ................................................................. 2 899
• dasko net  ......................................................................... 4 577
*) v tisících Kč

2020

mIrosLav karBULa
roZHovor s vEdoUcím dasko sTavEBnIn 

dobrý den pane karbulo, jak byste zhodnotil rok 2020. přeci jen, 
byl jiný, „covidový“. dotklo se to i vašeho oboru? 
Asi není obor, kde se pracuje se zákazníkem v přímém prodeji zbo-
ží, který by to nezasáhlo. Naše prodejna měla to štěstí, že nemusela 
být zcela uzavřena, ale s vládním nařízením nám byl zakázán prodej 
maloprodejcům, třeba chatařům a to určitě náš obrat ovlivnilo. Pro-
to bych chtěl taky touto cestou poděkovat firmám a živnostníkům, že 
u nás nakupovali a nenechali nás na holičkách.
 
co plánujete pro rok 2021? covid tady s námi bude asi i dále, tak 
jestli se lze na tuto situaci připravit? 
Jak bych na tuto otázku odpověděl... Na pandemie, jako je covid, 
se asi nedá připravit, ale štěstí přeje připraveným. Proto se snaží-
me na naše zákazníky působit pozitivně a vycházet jim maximálně 
vstříct při jejich požadavcích. Ještě bych dodal, že majitel nám říká, 
že v době krize se má investovat, takže nás nenechává v klidu a na 
rok 2021 se chystáme otevřít novou halu s hutním materiálem a tím 
rozšířit náš sortiment pro spokojenost zákazníků.



ŠIrokÁ
naBídka
dasko
sTavEBnIn



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 (kauce 10.000 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 zámkové 
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; Ben-
zínový křovinořez BT43GB kaWa; Benzínová travní 
sekačka GTm500; vertikutátor vG40Bm; plotostřih 
stihl Hs45; motorová řetězová 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 myč-
ka makita 130 bar; vysavač Bosch Gas 35L aFc pro-
fessional; vysavač průmyslový deWalt dW902m; 
Tepovací čistič koberců kärcher puzzi 8/1c; Hliníko-
vý žebřík 3x10 příček; vrátek závěsný 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 ZáPůjČcE 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 půjčovného 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 stro- 
jů je zvlášť účtováno opotřebení 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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roZvoZ maTErIÁLU

Peugeot Boxer 
možnost objednat si dopravu materiálu 
po celé české republice. 

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



dasko sTavEBní
a oBcHodní spoLEčnosT

dlouhodobým krédem naší společnosti 
je odvádět vysoce kvalitní práci ke spo-
kojenosti všech zúčastněných stran. 
abychom si i v budoucnu udrželi dlouho 
a poctivě budovanou důvěru zákazníků, 
vždy realizujeme zakázky v maximální 
možné kvalitě a v předem stanovených 
termínech.

o kvalitě práce dasko stavební a ob-
chodní společnosti nejvíce vypovídá 
spokojenost našich zákazníků, kteří se 
k nám s důvěrou opakovaně vrací.
na této dvoustraně ročenky dasko 2021 
najdete fotografie z realizací některých 
našich vybraných zakázek z poslední 
doby. 

OBlASTI NAšIcH ČINNOSTí: 
• rekonstrukce
• novostavby
• Žulová a zámková dlažba
• Zateplování a fasády
• výstavba/rekonstrukce sportovních 
 areálů
• Široká škála dalších činností



mIcHaL
kovačka
roZHovor s vEdoUcím 
ZakÁZEk a naBídEk 
dasko sTavEBní a oBcHodní 
spoLEčnosTI 

dobrý den pane kovačko, jak byste 
zhodnotil rok 2020. přeci jen, byl 
jiný, „covidový“. dotklo se to i va-
šeho oboru?
Určitě se nás tato situace dotkla. 
V návaznosti na pandemii COVID 
19 a s ní spojená opatření a hygie-
nická nařízení došlo ze strany zá-
kazníků v důsledku obav o zdraví 
své a svých blízkých ke stornu řady 
objednávek. V obecné rovině došlo 
ke snížení poptávek po staveb-
ních službách, zejména v sektoru 
opravných a dodatečných prací 
v objektech, kde zákazníci bydlí. 
Zákazníci se nechtěli setkávat se 
stavebními dělníky.
 
co plánujete pro rok 2021? covid 
tady s námi bude nejspíš i dále, 
tak jestli se lze na tuto situaci 
připravit?  
Plánujeme stále stavět a rekon-
struovat, tedy dělat to, co umíme 
nejlépe. Tato situace je nová pro 
všechny a DASKO půjde s dobou. 
Doufáme, že nás v příštím roce již 
žádná další vládní nařízení nebu-
dou v naší činnosti omezovat.
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dasko nET

Rok 2020 byl rokem neobvyklým nejen pro nás. covidová 
situace ovlivnila běžný pracovní život a přesunula ho do 
domácností.

Rozšířili jsme proto portfolio našich služeb pro optická  
i bezdrátová WIFI připojení a také jsme posílili kapacity 
přístupových vysílacích bodů. Stále spolupracujeme s na-
šimi partnery, kterými jsou SledovaniTV, ESET a jablotron.

Velkým úspěchem v roce 2020 bylo dostavění druhé optic-
ké přípojky, která nyní slouží jako záložní linka pro přípa-
dy výpadku. Máme tak nově dva na sobě nezávislé optické 
okruhy až do Prahy. Tyto okruhy plánujeme v roce 2021 za-
končit v nově vystavěné ústředně v centru Sázavy. Odtud 
se pak nově bude distribuovat internet do celého města.



covidová situace přesunula pracovní činnosti 
zákazníků do domácností. došlo tak logicky ke 
zvýšenému zatížení naší sítě. se zatížením jsme 
ale počítali, a proto jsme se na něj pečlivě při-
pravili. Tím, jsme zákazníkům zajistili plynulý 
chod internetu i internetové televize. na nějaký 
čas jsme bohužel museli vzhledem k vládním 
opatřením omezit fyzické kontakty s koncovými 
zákazníky a dokonce uzavřít naši provozovnu, 
ale pro naše techniky se přesto nic nezměnilo, 
stále byli zákazníkům k dispozici. když situace 
dovolila, tak jsme se vrátili zpět do terénu.

stále pokračujeme ve výstavbě optiky, která se 
stala prioritou číslo jedna nejen pro rok 2020 ale 
i pro roky následující. v roce 2020 jsme dokončili 
výstavbu optické sítě v ulici revoluční a na kře-
melce. křemelku jsme tímto připojili optikou až 
z centra města a nově je tak možné využít optic-
kých tarifů městských bytů. v souvislosti s tím 
byl posílen i vysílač pro rodinné domky v okolí.

Portfolio našich internetových služeb prošlo
v posledním roce velkou změnou. neustále se 
snažíme služby rozšiřovat a přizpůsobovat v ná- 
vaznosti na výstavbu optiky. Zákazníkům tak 
nabízíme bezdrátové WIFI připojení v pásmu
5 GHz a nově také v 60 GHz pásmu. 60 GHz 
pásmo přináší podstatně vyšší rychlosti přeno-
su a hlavně stabilitu připojení a částečně tak 
nahrazuje optickou síť v oblastech, kde ještě 
není síť vystavěna. novou technologií v 60 GHz 
pásmu jsme posílili kapacitu našich vysílacích
bodů nejen téměř po celé Sázavě, ale i v části 
Uhlířských janovic. s posilováním naší sítě sou-
visí i výstavba nové ústředny v centru sázavy, 
která bude celou síť zastřešovat a bude tak hlav-
ním distribučním bodem pro naši síť.

naše služby už ale dávno nejsou pouze o interne- 
tovém připojení. spolupracujeme s poskytovate- 
lem Tv streamu firmou SledovaniTV, čímž umož-
ňujeme přes naši síť distribuovat Tv vysílání pro 
koncové zákazníky. aktivně se také zapojujeme 
do akcí, které poskytovatel Tv pořádá. dál je na- 
ším partnerem i firma ESET. koncovým zákazní-
kům tak můžeme nabídnou spolehlivé zabezpe- 
čení počítačů, notebooků, telefonů i serverů. stále 
jsme také montážním partnerem firmy jablotron
a můžeme tak i v budoucnu zabezpečovat vaše 
domácnosti či firmy. problémem pro nás není ani 
zajištění neustálého dohledu nad vaším objektem 
včetně výjezdu zásahové jednotky.

ani v roce 2020 jsme nevynechali oblíbenou akci 
pro zákazníky v Tábořišti U Hrocha. konání akcí 
bylo sice povoleno, ale vzhledem k probíhající 
coronavirové krizi jsme se rozhodli pouze pro 
posezení u živé hudby bez dětského odpoledne.

Pro rok 2021 je prioritou výstavba zmiňované 
ústředny, která bude situována v centru města
a samozřejmě další pokračování výstavby optic-
kého vedení po Sázavě. kromě připojení oblasti
na křemelce plánujeme vybudování páteřních 
optických sítí i do dalších oblastí. Týkat se to bude 
průmyslové zóny černé Budy a také staré sázavy. 
snažíme se maximálně připojovat k probíhajícím 
akcím po celé sázavě tak, aby byla optická síť nej- 
dostupnější technologií pro zákazníky v celém 
okolí. optika je stále tou nejkvalitnější technolo-
gií, kterou rozhodně nevytlačí žádná moderni-
zace bezdrátových ani mobilních sítí.

novinky týkající se dasko net můžete sledo-
vat na  webových stránkách www.daskonet.cz 
nebo na našich sociálních sítích @daskonetsro.
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konTakTY
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 s.r.o.
průmyslová 333, 285 06  sázava
Ičo: 28909160 • dIč: cZ28909160
www.daskonet.cz • @daskonetsro
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
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nadační Fond
ŠkoLní pomůckY

Účel nadačního fondu

nadační fond ŠkoLní pomůckY byl založen panem marti-
nem dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomů-
cek do základních, středních a vysokých škol a dalších škol-
ských 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.

Vznik Nadačního fondu: 29. září 2008 
Sídlo nadačního fondu: anenská 321, 285 06 sázava
IČO: 284 94 059
Bankovní spojení: 532 931 359 / 0800 (česká spořitelna)
Kontakt: info@nadaceskolnipomucky.cz
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