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HELIOS ve firmì Rybáø tech podporuje starou poctivou strojaøinu 
s využitím nejmodernìjších technologií a komponent

Jaroslav Rybáø mìl celý život velký koníèek. 
Ve svém volném èase se vìnoval zámeènictví. 
Chodil do svého zamìstnání, staral se 
o rodinu, a když mìl chvíli, vyrábìl ploty, brány, 
a další vìci, které se vešly do jeho malé 
dílnièky. Peníze vydìlané z tìchto zakázek 
ukládal bokem a šetøil. Koneènì v roce 1996 
si mohl splnit svùj velký sen. Mìl našetøeno 
dost na to, aby si mohl postavit svou první 
zámeènickou dílnu. Do vznikajícího podnikání 
se také pøidal syn Roman.

Rybáø tech s.r.o.
Vavøinec – Suchdol 22
679 13 Sloup
www.rybartech.cz

Zaèátky byly o hledání

Jen první 3 až 4 roky nám trvalo, než jsme se rozhodli, jakým 
smìrem se vydáme, co budeme vyrábìt. Vìdìli jsme, že na 
plnìní svých snù potøebujeme naši dílnu vybavit stroji 
v øádech milionù korun, které jsme samozøejmì nemìli. 
Takže pøišla fáze menších kooperací. Vyrábìli jsme, co nám 
kdo zadal a opìt jsme šetøili. Na zaèátku jsme poøídili starší 
soustruh. Rok na to už jsme mìli našetøeno a mohli si poøídit 
novìjší, lepší. Tak to fungovalo asi 10 let a my jsme mìli plnì 

vybavenou dílnu – nový soustruh, fréza, pilka, … 

A tak jsme se odhodlali a založili v roce 2007 naši rodinnou 
firmu Rybáø tech s.r.o.



   

A v roce 2008 pøišla krize

Práce bylo málo. A my jako kooperanti jsme byli odstaveni na 
druhou kolej. Èekali jsme, až se nám nìkdo ozve, ale práce 
nepøicházela. Proto jsme zaèali hledat nìjakou díru na trhu, 
výrobek, který bychom mohli sami vyrábìt a nebýt závislí na 
kooperacích. Naším produktem mìla být snìhová radlièka. 
Ale k tomu, abychom dokázali takový výrobek nakreslit 
a poté vyrobit, jsme potøebovali nìjaký grafický program. 

Líbil se nám Siemens NX, ale jeho poøizovací cena byla 
300.000,- Kè. Za jedno CD. Tyto peníze jsme opìt nemìli, 
protože jsme nemìli zakázky. Ale poøád jsme našemu 
podnikání vìøili, šli jsme si za tím. A asi i díky tomu jsme se 
dostali k tuzemskému zástupci firmy Siemens, kterému se 
náš zámìr líbil. Zaèal nám fandit a vyšel nám maximálnì 
vstøíc. Prodal nám program Siemens NX na splátky. A my 
jsme si mohli naši vlastní snìhovou radlièku nakreslit 
a koneènì i vyrobit.

Ale pøišel další problém. Jak dostat naše výrobky 
k zákazníkùm. Obce nemìly peníze, firmy nás neznaly. 
Opìt se na nás usmálo štìstí. Oslovil nás jeden pán 
z Jihlavy, který si právì koupil dva traktory Belarus na údržbu 
svého areálu, jestli bychom mu na nì nevyrobili radlice. My 
mu je vyrobíme se slevou a on nás bude doporuèovat dále. 
Souhlasili jsme s tím, nemìli jsme co ztratit. Radlice jsme 
vyrobili, dodali, náš první zákazník s nimi byl spokojený 
a zaèal nás doporuèovat. Ale pøedevším nás vychválil u dvou 
tuzemských dovozcù traktorù Belarus, kteøí se o nás zaèali 
pøetahovat a vystavovali naše výrobky na veletrzích.

 

„Firmy, které nás døíve odmítaly s tím, že nás 
neznají, nás zaèaly samy obvolávat a poptávat 
naše výrobky. A my jsme vedle radlièky mohli 
vytvoøit prototyp nakladaèe. Koneènì jsme byli 
tam, kde jsme chtìli být. Vymýšleli jsme vlastní 
výrobky, chodily nám poptávky a naše výroba se 
rozjela naplno.“

Roman Rybáø, jednatel
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tel.: 582 302 030, e-mail: dispecink@ikomplet.cz
www.ikomplet.cz



Zaèínali jsme s úèetním systémem 
a excelem

„Z poèátku nám na vedení naší rodinné firmy staèil úèetní 
systém Money S3. Protože jsme v nìm mìli jen úèetnictví. 
Veškerá výroba byla pouze v mé hlavì. Pozdìji trochu po 
excelových tabulkách,“ popisuje firemní zaèátky Roman 
Rybáø. Ale pøišla doba, kdy nám najednou narostly 
objednávky o 100 %. Money S3 byl krabicový systém, 
nemohli jsme si nic uživatelsky upravit pro nás. „A tehdy jsme 
vìdìli, že musíme zavést nìjaký informaèní systém, protože 
bez nìj už bych naši stále se rozšiøující výrobu nadále pouze 
v hlavì neudržel,“ vzpomíná Roman Rybáø.

Pro naši výrobu jsme potøebovali 
informaèní systém

A zrovna v té správné dobì nás oslovil obchodník firmy 
iKOMPLET s.r.o., který nám pøedstavil HELIOS. Shodou 
okolností jeden z našich obchodních partnerù HELIOS v té 
dobì používal a doporuèil nám ho. A tak bylo docela rychle 
rozhodnuto. Poøídíme HELIOS.

Jako malé firmì nám významnì pøi zavádìní nového 
systému pomohl dotaèní projekt POVEZ.

„Kdybychom od roku 2018 nezavedli IS HELIOS, 
tak už by tady naše firma nebyla. S tím 
množstvím objednávek a výroby bychom to 
pouze s úèetním systémem nezvládli.“

Roman Rybáø, jednatel
Implementace ekonomické èásti systému probìhla hladce 
a relativnì rychle. A tak od 1. 1. 2018 jsme v HELIOS jeli 
naostro. Tedy alespoò co se týèe té ekonomické èásti. 
U té výrobní èásti nám to trvalo trochu déle, protože jsme 
do HELIOS potøebovali dostat všechny informace k TPV, 
které byly rùznì v šanonech, v excelovských tabulkách 
a v mé hlavì. Pøijali jsem brigádníka, který nám se 
zadáváním dat do HELIOS  pomáhal. I pøesto nám trvalo 
zhruba 1,5 - 2 roky, než jsme do HELIOS zadali všechna TPV, 
vèetnì cca 7000 pøiskenovaných výkresù. Také jsme 
potøebovali narovnat skladové zásoby, abychom v HELIOS 
zaèínali s èistým štítem a korektními èísly.

iKOMPLET s.r.o., Šárka 21, Prostìjov, 796 01
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Každá automatizace pomùže

iKOMPLET nám do HELIOS nasadil vlastní øešení 
docházkového systému. Našim zamìstnancùm jsme ho co 
nejvíce zjednodušili na pouhé èipování. Z této evidence nám 
poté odcházejí data do pøedzpracování mezd v HELIOS.

Aby mìli zamìstnanci co nejvíce èasu na svou práci, 
pomáhá jim také jednoduché odvádìní výroby. Zamìstnanci 
na dílnách dostávají vytištìné výrobní pøíkazy s operacemi, 
které odvádìjí pomocí èárových kódù. Materiál se jim 
automaticky odepisuje ze skladu. 

Každá automatizace nám pomùže, šetøí náš èas a omezuje 
naši chybovost. Tedy co mùže dìlat systém sám, a� za nás 
dìlá a my máme èas na tu kreativní práci, kterou musí dìlat 
èlovìk.

„Když už jsme poøídili informaèní systém, práci s 
ním jsme našim zamìstnancùm co nejvíce 
ulehèili, co nejvíce úkonù jsme zautomatizovali, 
abych já mìl potøebná data a oni co nejvíce èasu 
na svou práci, na èinnosti, které nás živí.“

Roman Rybáø, jednatel

„S výrobou v IS HELIOS jsem spokojený. Je dle 
mého velmi propracovaná, vèetnì zakázkové 
modifikace, alternativních operací èi 
kooperaèních objednávek. Døív jsem musel mít 
všechno v hlavì. Dnes pøi mnohem vìtším 
objemu práce zvládnu øídit celou výrobu sám. 
Nemáme mistra, máme mì a HELIOS. A já díky 
tomu zvládám být obchodníkem, nákupèím, 
mistrem ve výrobì a èásteènì i servisním 
technikem, aniž bych se z toho zbláznil.“

Roman Rybáø, jednatel

Nejlepší reklamu nám dìlají naše stroje

Naší velkou výhodou je, že nemusíme stanovovat ceny dle 
konkurence. Dnes už jsme v situaci, kdy si mùžeme dovolit 
stanovit cenu podle sebe, dle našich skuteèných nákladù 
a pøesto máme naplnìné výrobní kapacity. Nikdy jsme 
nedìlali aktivní marketing. Od zaèátku naší výroby nám 
nejlepší reklamu dìlají naše výrobky, které jezdí prakticky po 
celé republice. Dokonce dodáváme už i na Slovensko. Pøed 
èasem jsme ze Slovenska dostali objednávku na 1 sekaèku 
a od té doby nám samovolnì chodí další objednávky, protože 
se jim naše výrobky líbí. 

Jsme malá rodinná firma, mohli bychom se rozvíjet dále, 
protože naše výroba je naplnìná a máme další poptávky, ale 
v dnešní dobì, která je trochu nejistá, zatím èekáme, jak se to 
všechno vyvine. Napøíklad nyní díky koronakrizi víme, že 
budeme chtít více a podrobnìji sledovat a vyhodnocovat 
zakázky. Budeme také poøizovat nový server a odvádìcí 
kiosek. 

Firma iKOMPLET s.r.o. je pro nás dobrým partnerem, 
protože vždy, když jsme mìli jakýkoli požadavek, našli øešení 
a do našeho HELIOS jej naimplementovali. 

„Na HELIOS se mi líbí, že roste spolu s námi. Vím, 
že když se do budoucna rozhodnu firmu rozšíøit, 
tak s námi bude HELIOS bez problémù držet 
krok.“ 

Roman Rybáø, jednatel
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