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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 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.
• Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale
nikdy ne za cenu porušování 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, města 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.
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 charakteristiky.
Nepřipouštíme 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 postupem předcházíme
případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině DASKO a všem poctivým pracovníkům Skupiny. 
<

dasko
invest
Společnost Dasko Invest, která byla založena roku
2007, je vlastníkem areálu Dasko Invest v Sázavě.
Tento areál bude v roce 2022 i nadále pronajímán
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 výpočetní technikou a příslušenstvím.
Dasko Invest má pod svými křídly také vyhledávané (nejen) vodácké
tábořiště U Hrocha, které vám doporučujeme navštívit i v sezóně 2022.
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Skupina Dasko se také začala zajímat o nové trendy a rychlý nástup
technologií. Proto ustavila pracovní skupinu s názvem DASKO 2030,
která je složena z vybraných zaměstnanců. V této skupině se diskutují
budoucí trendy v podnikání a potřeby lidstva po roce 2030.
Věříme, že díky tomu skupina Dasko nezaspí a i nadále bude
držet krok se stále se zrychlujícími potřebami lidského žití.

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 B proběhla úspěšnou rekonstrukcí a je využívána
pro prodej hutního materiálu.

Galerie pod širým nebem
Galerie byla otevřena 21. srpna 2021 vernisáží. Zatím
jsou zde instalovány tři obrazy o rozměrech 3,5 x 2,5 m.
Obrazy jsou od autorů :
• Matouš Tichý
• Petra Haplová
• Eliáš Urban
V roce 2022 plánujeme v naší galerii instalovat další
tři díla od mladých autorů se stejnými rozměry jako
mají obrazy stávající. Rádi bychom tak pomohli začínajícím umělcům se zviditelněním.
<

Další novinkou jsou včelí úly umístěné v našem areálu.
Pro své zákazníky tak nově stáčíme a rozdáváme skvělý
DASKO MED.
Reagujeme na stoupající cenu elektrické energie. Koncem roku 2021 v našem areálu byla instalována tepelná čerpadla od společnosti M-KLIMA  značek Toshiba.
Jedná se celkem o 2 ks TČ do administrativní budovy
a následně o instalaci klimatizačních jednotek Daikin
do prodejny stavebnin a společných sprch a toalet pro
návštěvníky tábořiště. Tyto dané prostory i vytápíme.
Tímto vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči životnímu prostředí, jak se zavazujeme i v etickém kodexu
skupiny DASKO. V plánu pro rok 2022 je instalace FVE.  
GREEN DEAL – Dasko považuje Green Deal za realitu
dnešního světa. Chceme být připraveni, proto postupně předěláváme společnost na zelenou realitu.
<

táboRište
u hrocha
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Tábořiště k nám neodmyslitelně patří již 13. sezónu.
I v té loňské jsme udělali několik změn pro příjemnější
a zábavnější pobyt u nás. Díky stále větší návštěvnosti
areálu vidíme, že to co děláme, děláme správně.

Největšími změnami, které v areálu
tábořiště v sezoně 2021 proběhly jsou:
• Mobilní zakrytí pergoly u kiosku
– při chladnějším počasí zákazník
tak rychle neprochladne
• Rozšíření sezení ve stráni přímo proti
pódiu pro lepší komfort na kulturních
akcích, které na každou sezónu realizujeme
• Pro romantiky nové posezení přímo u řeky
• Pro nejmenší návštěvníky nová houpačka
a interaktivní piškvorky
Tradičně sezónu v tábořišti U Hrocha zahajujeme pálením čarodějnic. Jinak tomu nebylo
ani v roce 2021 a opět se tato povedená akce
mohla pochlubit vysokou návštěvou.
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 našich nových internetových
stránkách www.taboristeuhrocha.cz a samozřejmě také na facebooku.
<

dasko
stavebniny
Největší novinkou roku 2021 je otevření nové haly.
V této nové hale je umístěn prodej hutního materiálu.
Dle prvních dat je vidět, že i tento sortiment si našel
své zákazníky z řad zámečnických firem a kutilů, proto
se budeme snažit tento sortiment nadále rozšiřovat.
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Nově připravujeme projekt haly D, která by měla ještě více
přispět k rozšíření sortimentu v prodeji stavebního materiálu.

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
také mailem, ale v neposlední řadě také přes vlastní internetový obchod 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
v roce 2021*
•
•
•
•

DASKO s. r. o. ......................... 6 459
DASKO Stavebniny .......23 487
DASKO Invest ..................... 3 470
DASKO Net ............................ 4 852

*) v tisících Kč

2021

široká
nabídka
dasko
stavebnin

rozvoz materiálu

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)

Peugeot Boxer
Možnost objednat si dopravu materiálu
po celé České republice.

Teplovzdušné agregáty
Naftový agregát Wacker HD38, 38kW, 230V
Orientační ceny od 370 Kč/den (kauce 10.000 Kč)

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

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; Benzínový 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 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)
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 strojů je zvlášť účtováno opotřebení nástroje a příslušenství (např. diamantové 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.

dasko
stavební
a obchodní
spolecnost
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Naším krédem stále je a bude odvádět kvalitní práci
ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Vždy se snažíme
zakázky realizovat dobře a v předem stanovených termínech.

Rok 2021 byl pro stavební
a obchodní společnost
DASKO s.r.o. oproti roku
2020 velmi pestrý
„V roce 2021 jsme dokázali získat velký počet zakázek od soukromých subjektů a měli
jsme se tak co otáčet. V tomto roce jsme se
na stavbách potkali od základů až po střešní konstrukce snad se vším. Byli jsme rádi,
že po covidové pauze zase můžeme naplno
stavět a dělat to, co nás opravdu naplňuje
a baví. Přejeme si, aby rok 2022 byl opět tak
pestrý a plný možností ve stavitelství jako
ten letošní. Těšíme se na Vás v roce 2022.“
Michal Kovačka, vedoucí DASKO s.r.o.

O naší práci nejvíce
vypoví fotografie
a hlavně zákazníci, kteří
se k nám vrací a obrací
se na nás opakovaně
Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2021
• Hubertova zahrada s.r.o., Mrchojedy:
• Rekonstrukce objektu č. p. 5
• Ohrady pro zvířata a budování
stanového městečka
• Opravy a údržba pro Sklárny Kavalier
• Vybudování opěrné zdi v obci Talmberk
• Opravy a údržba pro divadla Kalich
a Palace v Praze
• Výstavba rodinného domu v Říčanech
<
• Údržba dálnice D1

dasko net
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Rok 2021 byl pro nás rokem obdobným jako rok 2020,
který ovlivnila covidová situace. Nadále jsme rozšiřovali
portfolio služeb pro optická i bezdrátová WIFI připojení.
Neustále posilujeme kapacity přístupových vysílacích bodů.
Pokračujeme ve spolupráci s našimi partnery,
kterými jsou SledovaniTV, ESET a Jablotron.

central office

Během roku 2021 jsme dokončili výstavbu
Central office (ústředny) vedle podchodu
u Skláren Kavalier a tím došlo k dokončení významné části optické sítě, kterou
budujeme po celém městě.
Naše společnost bude dál budovat trasu
optické sítě do průmyslové zóny a pak
postupně pokračovat ve stavbě této sítě
do dalších částí města Sázavy.

VIRTUÁLNÍ REALITA

Velkou novinkou v naší nabídce je virtuální realita. V administrativní budově
Dasko Investu jsme otevřeli místnost pro
virtuální realitu. Zákazníci si zde mohou
vyzkoušet různé hry, procházky po zajímavých místech a to vše ve 3D. Portfolio
her neustále rozšiřujeme na základě poptávky a přání vás, zákazníků.
Novinky týkající se Dasko Net můžete
sledovat kromě internetových stránek
www.daskonet.cz také na sociálních sítích
<
@daskonetsro.

Účel nadačního fondu

Nadační
fond
ŠKOLNÍ
POMŮCKY

Nadační fond Školní pomůcky 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.
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

kontakty
Dasko Stavební a obchodní
společnost, s.r.o.
Průmyslová 333, 285 06  Sázava
IČO: 48948870 • DIČ: CZ48948870
www.dasko.cz
Ředitel / Vedoucí zakázek
Libor Procházka
Tel.: 733 179 342
prochazka@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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