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ETICKÝ KODEX 

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.

Respektujeme práva a povinnosti všech
našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné
diskriminační chování a jednání.

MRAVNÍ PRINCIPY SKUPINY DASKO

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu
na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu,
národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci.
Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi.

Vždy dbáme na dodržování zákonů České
republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky
působíme nebo hodláme působit.

Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem,
ale nikdy ne za cenu porušování etických
či právních norem.

Průběžně sledujeme, a v praxi reagujeme, na právní
řád a etické normy země, kde podnikatelsky působíme. Příslušné zákony a pravidla respektujeme.

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.

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

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 kvalifikované a důvěryhodné. Řádně
účtujeme. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby
na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další
povinné platby.
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Vnímáme svou společenskou odpovědnost
vůči občanům země, krajů, měst a obcí,
kde podnikatelsky působíme.
Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší
stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby
a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny
DASKO. Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý i nemovitý
majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství
společností Skupiny DASKO.

Nedodržování mravních principů 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 postupem
předcházíme případným škodám, trestně právním
a morálním postihům vůči Skupině DASKO a všem
poctivým pracovníkům Skupiny.

2018
DASKO Yearbook 2018
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dasko invest

společnost
dasko invest
byla založena v roce 2007. Vlastní areál
Dasko Invest v Sázavě. Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2018 tento
areál pronajímá společnosti Dasko Stavebniny pro provoz prodejny stavebnin
a administrativního zázemí a zároveň
společnosti Dasko s.r.o. Pro společnost
Dasko Net se pronájem kromě administrativního zázemí rozšířil i o prostory, ve
které je otevřena prodejna s výpočetní
technikou a příslušenstvím. Pod svými
křídly má také tábořiště U Hrocha, které
doporučujeme navštívit i v sezóně 2018.
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dasko invest poskytuje služby
v oblasti:
• administrativní správy
• organizačně hospodářské
povahy u právních osob

pro různé společnosti (např.):

nově také pro:

•
•
•
•
•
•
•

• Hamlet Production
– MUZIKÁL, z.ú.

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.

www.dasko.cz/invest/

TÁBOŘIŠTĚ U HROCHA

tábořiště
u hrocha
si za dobu své existence od roku 2009
získalo své stálé návštěvníky, kteří se
k nám vrací každou sezónu. Patří mezi
ně sázavští obyvatelé, ale i projíždějící
vodáci a cyklisté. Nejen díky nim a pozitivním ohlasům se snažíme tábořiště
neustále zlepšovat a zvelebovat. Pro sezónu 2018 jsme vybudovali nový kiosek.
Ten původní svou velikostí již přestával
stačit.
V průběhu sezóny v kempu pořádáme
různá hudební představení, například
koncerty Romana Dragouna, Krausberry, SPB a dalších. S divadélky nebo třeba
sportovními dny myslíme i na děti.
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I letošní sezónu zahájíme
pálením čarodějnic. Tato akce
se stává rok od roku oblíbenější
a navštěvovanější.

Vybavení tábořiště:
•
•
•
•

kiosek s občerstvením
písečná pláž
dětské hřiště
udržované sociální zařízení
se sprchami
• pračka se sušičkou

Již druhou sezónu funguje hned
vedle tábořiště paintballová aréna,
která je neustále rozšiřována
a vylepšována o další herní prvky.

www.taboristeuhrocha.cz

dasko stavebniny

dasko
stavebniny
jsou i v roce 2018 otevřeny sedm dní
v týdnu. Snažíme se tak být k dispozici nejen řemeslníkům během pracovních dní,
ale i o víkendech chatařům, kterých je
v Posázaví odjakživa velké množství. Sortiment stavebnin stále přizpůsobujeme
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přáním a požadavkům našich zákazníků.
Letos jsme jej rozšířili o ukončovací stavební profily a střešní fólie.
Rozšířili jsme vozový park o vůz Peugeot
Boxer, abychom dokázali zajistit dodávky
materiálu kamkoli po republice.

Velkým krokem v této a následující sezóně pro nás je zahájení výstavby nové
haly – HALY C. Doufáme, že vše půjde
bez protahování a zádrhelů a my tak
vám, našim zákazníkům, budeme moci
nabídnout ještě širší sortiment.
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Obrat skupiny DASKO
(v tisících Kč)

2015

2016

Objednávky přijímáme osobně,
telefonicky, mailem nebo v neposlední řadě přes náš e-shop:

2017

2015

www.dasko.cz/obchod/

DASKO stavebniny������������������������������ 12 036
DASKO st. a obch. společnost������������ 11 802
DASKO invest���������������������������������������� 2 231
DASKO Net �������������������������������������������� 3 027

2016
DASKO stavebniny������������������������������ 13 406
DASKO staveb. a obch. společnost������ 7 385
DASKO invest���������������������������������������� 2 497
DASKO Net �������������������������������������������� 3 509

Nenašli jste to, co potřebujete?
Kontaktujte nás a určitě se
pokusíme pro vás vše zajistit.
Držíme se hesla „Náš zákazník
náš pán“, tudíž se snažíme
vyhovět všem vašim přáním.

2017
DASKO stavebniny������������������������������ 15 085
DASKO staveb. a obch. společnost���� 11 116
DASKO invest���������������������������������������� 2 520
DASKO Net �������������������������������������������� 3 652

www.dasko.cz/stavebniny/

dasko stavebniny

dasko
stavebniny
disponují autem s rukou, které vám dopraví materiál přímo na stavbu. Veškeré
informace se dozvíte v našich stavebninách nebo na telefonu.

Vladimír Mařinec
606 735 879
Nabídka kontejnerů:
• kontejnery o objemu 3 nebo 9 m³
• kontejner s hydraulickou rukou
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Půjčovna stavební
a zahradní mechanizace
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
Telefon: 326 551 025, 725 040 889
pujcovna@dasko.cz • www.dasko.cz
Otevírací doba: pondělí-neděle 7-12 hod.
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
Wacker WPU 1550A, obousměrná vibrační deska
90 kg; Wacker DPU2550H, obousměrná vibrační
deska 166 kg; Wacker BS 60-2i, vibrační pěch 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)

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

Pro půjčení stroje vyžadujeme
tyto doklady:

Technologie na beton
Ponorný vibrátor Wacker M2000/H45/SM3S 230V
Orientační ceny od 500 Kč/den (kauce 10.000 Kč)

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

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

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 strojů je zvlášť účtováno opotřebení nástroje a příslušenství (např. diamantové
kotouče, železa do bouracích kladiv, brusné a řezné kotouče, pytlíky do vysavačů, benzín...).

Zahradní technika
Vertikutátor VG40BM; Benzínový křovinořez OM746T,
45,7 cm3, 1,8kW; Benzínový křovinořez BT43GB
KAWA; Benzínová sekačka GTM500; Plotostřih Stihl
HS45; Motorová řetězová pila Husqarna 357XP;
Kompresor Metabo Classic Air 255
Orientační ceny od 290 Kč/den (kauce od 5.000 Kč)

www.dasko.cz/stavebniny/

Dasko stavební a obchodní společnost 

dasko
stavební
a obchodní
společnost
a její činnost nejlépe popíší jak fotografie realizací, tak v prvé řadě zákazníci,
kteří se k ní vrací a obrací se na ni opakovaně. Jejím krédem je vždy odvádět
kvalitní práci v předem stanovených termínech ke spokojenosti všech zúčastněných stran. V oblasti stavebnictví se
pohybuje již více jak 21 let. Za tuto dobu
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si v oblastech svých činností osvojila
širokou škálu metod a postupů. Mezi
hlavní patří například kompletní zpracování dokumentace, ale i stavby nových
bytových prostor a novostaveb. I nadále se však věnuje i rekonstrukcím rodinných domů a nebo třeba výstavbám
žulových nebo zámkových dlažeb.

naše činnosti:
•
•
•
•
•

Rekonstrukce
Novostavby
Žulová a zámková dlažba
Zateplování a fasády
Výstavba/rekonstrukce
sportovních areálů

DASKO Yearbook 2018

s ředitelem společnosti
Lubošem Novákem

rozhovor

Kdy jste začal pracovat pro Dasko stavební a obchodní společnost?
Pro společnost Dasko s.r.o. jsem začal pracovat
již v roce 2007 jako zedník. V roce 2015 jsem si
pak rozšířil vzdělání o maturitu a začal pracovat
v managementu.
Dokáže společnost Dasko realizovat stavby od A-Z
nebo se raději podílíte na rekonstrukcích a stavbách dílčími pracemi?
Ano, dokážeme být hlavním dodavatelem staveb.
S čím si neumíme poradit, s tím nám pomůžou
subdodavatelé. Samozřejmě, že si všechna řemesla nedržíme.
Kdybyste měl zmínit jedinou stavbu, která byla
něčím ojedinělá nebo jiná, která by to byla?
Pro mě osobně to byla výstavba nahrávacího studia pro pana Jandu, frontmana skupiny Olympic.
Jiná byla už jen tím, že to bylo nahrávací studio.
To mnoho stavebních firem neumí. A zajímavá byla
například tím, že vnitřní prostor stěn celého studia
byl obložen černou břidlicí, která byla použita za
účelem větší nerovnosti stěn pro maximální kvalitu
zvuku.

www.dasko.cz/stavebni-a-obchodni/

Dasko net

dasko NET
V roce 2017 jsme udrželi stejné tempo
nárůstu zákazníků, jako v letech předchozích, konkrétně 118 nově uzavřených
smluv. V průběhu celého roku jsme investovali do rekonstrukcí bezdrátových
přístupových bodů pro zvýšení celkové
rychlosti internetu směrem ke koncovým zákazníkům a částečně i pro zlepšení odolnosti proti rušení. Nemalá část
tohoto úkolu nám ale ještě zbývá do
příštího roku.
Za největší úspěch však považujeme
splnění mnohaletého snu, tedy přivedení
internetu do Sázavy optickým kabelem.
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A co to pro nás a hlavně naše zákazníky
znamená? Možnost neomezených tarifů,
navyšování rychlosti dle potřeby, apod.
Protože jsme nadšeni možnostmi této
technologie, budeme v duchu „optiky“
pokračovat i v roce 2018 tím, že optickou síť začneme rozšiřovat po Sázavě.
V první řadě na všechny naše přístupové body a nakonec dojde dle možností
a proveditelnosti i na koncové zákazníky.
Máme tedy velké plány ohledně výstavby
sázavské optické sítě a postupného utlumení bezdrátových přístupových bodů.
Ty jsou bohužel vzhledem k množství

konkurenčních vysílačů stále více zarušené a jejich použití je v některých částech města již dost obtížné.
I nadále zůstáváme partnerem ESETU
(jednoho z nejlepších dodavatelů bezpečnostních řešení pro koncové uživatele i firmy), stále jsme i montážním partnerem Jablotronu. V uplynulém roce
jsme realizovali několik firemních zakázek – firmy si nás najímají převážně
na výstavby podnikových sítí (nejčastěji
optických). Zároveň zajišťujeme smluvní
servis organizacím, nejčastěji v Sázavě
či Uhlířských Janovicích.

www.daskonet.cz
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kontakty skupiny dasko

Dasko stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
IČO: 48948870, DIČ: CZ 48948870
www.dasko.cz
Dasko stavebniny s.r.o.
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
IČO: 28911393, DIČ: CZ 28911393
www.dasko.cz

Ředitel – Vedoucí zakázek
Luboš Novák
739 088 506
novak@dasko.cz

Dasko Invest s.r.o.
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
IČO: 27944450, DIČ: CZ 27944450
www.dasko.cz

Vedoucí stavebnin
Miroslav Karbula
326 551 025, 725 040 889
karbula@dasko.cz

Vedoucí zakázek / nabídek
Michal Kovačka
733 179 342
kovacka@dasko.cz

326 551 099, 326 551 099
maresova@dasko.cz

Autodoprava / zásobování
Vladimír Mařinec
606 735 879
Vedoucí zámkové dlažby
Jan Suchomel
723 465 778
Dasko net
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
IČO: 28909160, DIČ: CZ28909160
www.daskonet.cz
+420 722 541 191
info@daskonet.cz

Tábořiště u hrocha
Průmyslová 333, 28506 Sázava
IČO: 27944450, DIČ: CZ 27944450
www.taboristeuhrocha.cz

Nadační fond Školní pomůcky
Anenská 321, 285 06 Sázava
IČO: 284 94 059
www.nadaceskolnipomucky.cz
info@nadaceskolnipomucky.cz

Provozovatel:
Dasko Invest s.r.o.
Jaroslava Nováková / 603 152 784
info@taboristeuhrocha.cz

www.dasko.cz



Nadační fond ŠKOLNÍ POMŮCKY
Nadační fond Školní pomůcky vznikl 29. září 2008.
Kontaktní údaje fondu:
Adresa: Anenská 321, 285 06 Sázava
IČO: 284 94 059
Bankovní spojení: 532 931 359 / 0800, Česká spořitelna
E-mail: info@nadaceskolnipomucky.cz
Web: www.nadaceskolnipomucky.cz
Účel nadačního fondu
Nadační fond byl založen panem Martinem Dankem za účelem
bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních
a vysokých škol a dalších 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.
V roce 2017 nadační fond poskytl příspěvky těmto subjektům:
· Dětský domov Sázava
· Post Bellum, o.p.s. Praha
· Po stopách našich předků, z.s., Sázava
Nadační fond v roce 2017 obdržel finanční dar
od společnosti Dasko Stavebniny s.r.o.
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