
Historie firmy a „jak Kubínyi k firmě přišel“  

 

Na jaře roku 1991 jsem se začal vážně zabývat založením firmy. Sám jsem měl obavu, a tak jsem se 

spojil s dalšími dvěma kolegy a dne 1.7.1991 jsme se sešli u rejstříkového soudu a zaregistrovali firmu 

Testima. Pracoval jsem ve Výzkumném ústavu materiálu, který prováděl poradenskou činnost a servis 

pro výrobce NDT,  firmy Krautrkamer, Seifert, Foerster, Klumpf, Tiede a Sauerwein. Já jsem pracoval 

jako servisní technik.  Jediný z nás, kdo byl skutečný odborník na ultrazvuk, byl Jarda Dvořák, ale 

nenašel sílu odejít z jistoty výzkumného ústavu a do firmy Testima nikdy nenastoupil a vlastně ihned 

vystoupil. Neměl důvěru. Můj mladší kolega Šorf ztratil důvěru také brzy, hlavně nechtěl „posluhovat 

Němcům“, což spolupráce s německými firmami vlastně vyžadovala.  

Zůstal jsem brzy sám. Začínal jsem prakticky bez peněz, doma dvě malé děti. První počítač jsem přivezl 

z Norimberka za peníze rodičů, u nás sice už byly, ale velmi drahé. Do pronajatých dvou místností 

v areálu Výzkumných ústavů jsem zajistil nábytek z bazaru, část dostal od kamarádů. Jediná „investice“ 

byl stolek pod psací stroj za 1600,-- Kčs. Trochu pomohla firma Seifert, opatrně pak Krautkramer tím, 

že začaly dodávat zboží „na dluh“, s delší dobou splatnosti. Tehdy nikdo nevěděl, jakým směrem půjde 

další vývoj.  Firmy vznikaly, vládl chaos, ale jednodušší to proto nebylo, naopak. Stále jsem sčítal na 

papíru příjmy a výdaje a nějak mne to nevycházelo. Neúčastnil jsem se žádné privatizační mafie, 

začátek byl skutečně z nuly. Jediné, co jsem měl, byly znalosti a kontakty na německé firmy. A odvahu 

i strach.  

Doba to byla mimořádně obtížná. Nebylo nic, vše jsme se museli učit. Nebyl kdo by poradil, pomohl. 

Hlavně zavést účetnictví a pracovat na legislativě pro práce se zářením. I na účetnictví jsem se musel 

podílet, později pomáhala i moje maminka. Vypracovali jsme pro SUJB předpisy, ti také neměli nic. Moc 

jsme nevěděli jak. Nevědělo se jakým způsobem se bude kalibrovat. Vše bylo nové a náročné. Musel 

se řešit vztah prvních zaměstnanců. Hlavní obtíž ale byla, že se stále měnily zákony a předpisy, zavádělo 

se DPH, daňové systémy, banky, zboží se muselo clít na celnicích. V práci jsem měl rozkládací postel a 

první rok nepřinesl domů ani korunu. Zde skláním hlavu před mojí ženou.  Firma ale byla dítě, nedělal 

jsem to pro peníze.  

Problémů byla celá řada. Například teprve vznikaly vztahy zaměstnance a zaměstnavatele u 

soukromých firem. Zde bych především vyzdvihl obrovskou pomoc v osobách Jardy Nykodéma, Slávka 

Duška a Hanky Zuklínové, kteří mimořádně pomohli a nás 4 považuji dnes za stavitele firmy Testima. 

Vydali jsme se i po několika neúspěšných cestách (výroba tloušťkoměrů, zubařská křesla, svařování 

plastů, obaly, ultrazvukové čistění,..) 

Firma se potýkala i s velkými problémy, ze kterých asi nejhorší bylo, že po úspěšném založení pobočky 

na Slovensku byla kompletně „vytunelována“ manželkou jednatele a převedena včetně majetku a 

pronajatých prostor pod její moc s odůvodněním, že nebude nic „platit do Prahy“. Založení firmy na 

Slovensku před rozdělením republiky byl velmi dobrý tah, ale až příliš dobrý. Přinesl takový zisk, že pro 

ni bylo těžké to psychicky snést.  

Toto ale vše firma překonala. Pozitivním zlomem bylo zakoupení ruiny v Počernicích a její rekonstrukce 

pro účely firmy. Byl to těžké, nebyl dostatek peněz. Tehdy na její otevření přijela dokonce majitelka 

firmy Seifert, paní Samusch i regionální ředitel Agfy pan Wuster z Vídně.  Firma začala pomalu 

vydělávat a mít zisk.   

Obrovskou výhodou firmy byla naše odborná znalost především v oblasti servisu. Situace se začala 

měnit postupným převzetím firem Krautkramer a Seifert nejprve firmou AGFA a později GE.  



Firma ale naštěstí začala včas rozvíjet novou oblast, na které vlastně dnes stojí, a to je stavba 

rentgenových kabin, rentgenových systémů. Po nesmělé stavbě pro Almet a Esab se nám  s pomocí 

pana Gieseho podařilo získat firmu Sandvik, což byl obrovský skok vpřed a hlavně jistota. Navázal jsem 

spolupráci s panem Procházkou a vzal ho do Německa na školení výroby kabin do Ahrensburgu. Spolu 

s ním jsme se pustili do výroby kabiny 420 kV a obrovských vrat do Brna, což byl tehdy totální skok do 

neznáma. Například jsme vůbec nevěděli z čeho vrata vyrobit, až nás napadly olověné cihly. Dosud 

jsme vrata vyráběli ze skládaných plechů.  Nevěděli jsme, jak dole taková vrata odstínit.  Bylo to 

neuvěřitelně náročné, ale na těchto zkušenostech firma dodnes stojí a těží s nich. Bylo velmi těžké 

získat takový kontrakt bez referencí.  Tyto zkušenosti mají obrovskou hodnotu.  O kabinách jsme věděli 

velmi málo, a tak jsme se nevyvarovali chyb. Na SUJB se začaly definovat drobné zdroje a my jsme toto 

museli řešit. Zrealizovat první malou kabinu a hlavně zlegalizovat nebylo určitě lehčí nežli dnes 

standardně dodávané CT systémy.   

Podařilo se mě dostat i do užšího vedení ČNDT a navázat velmi úzké kontakty s SUJB. (Ing Kodl) což 

tehdy velmi pomohlo reklamě.  

Dále jsme nejenom vnikli na nové trhy, ale dokonce některé zcela nové postavili, které dosud 

neexistovaly (vojsko, muzea, školy) a stát se vlivnými dodavateli pro letectví a dráhy (tyto oblasti 

posední roky u Testimy zanikly). Zlomová dodávka do muzea v Roztokách umožnila prezentaci firmy 

v oblasti, kde dosud rentgen neexistoval a dnes na tom z velké části firma stojí.  Zahájili jsme dodávky 

kabin do zahraničí i pro mikrorentgeny, do Anglie, Švýcarska, Norska, Polska, Maďarska.. ).. dodávky, 

které otevřely firmě dveře do Evropy. Založili jsme školicí středisko, které se stalo nejlepším pro 

ultrazvuk v ČR. Mezi velké úspěchy vedle Sandviku patří obrovská linka na zkoušení plechů do Ostravy, 

kontrola lahví, kontrola kol Pendolina,.. Prozřetelně jsem včas zaregistroval stěžejní domény před 

konkurencí.  

Roky plynuly a dostavila se určitá únava. Testimě jsem věnoval nejlepší roky a postupně plánoval že 

firmu předám, že budu cestovat. Skutečně jsem toho měl už dost. Dlouho se mě nedařilo najít 

následovníka, dcery vystudovaly sociologii a práva, a tudíž byly nepoužitelné. Až jednoho dne jsem 

dostal od kolegy informaci, že u nás na kurzu je jeden chytrý mladý kluk. Okamžitě se mně zalíbil, a tak 

ho začal „lanařit“. Protože ještě studoval, nabídl jsem mu takové podmínky, aby u nás zůstal alespoň 

na částečný úvazek. 

Nakonec došlo k změně, která byla otázkou času, že se s námi GE rozloučí a budeme muset být 

nezávislí. Regionálním šéfem GE byl vlastně původní ředitel naší konkurence.  

Naštěstí jsme ale na tento okamžik byli dobře připraveni, v této době již výroba kabin jela na plné 

obrátky. Okamžitě jsem udělal velice úspěšné kroky, spojil se s firmou Comet, YXLON a DURR a tak jsme 

se posunuli dále. Pouze to uškodilo ultrazvuku, ekonomicky to však nahradil úspěšně DURR. Podařilo 

se mne (společně s Jardou Nykodémem)  udržet Sandvik.  Za tohoto stavu nedošlo vůbec k žádnému 

propadu firmy, což je vidět i z účetních uzávěrek.  

Ale byl to také okamžik, který mě popostrčil. Nová doba si žádá mladou krev, předat žezlo mladším, 

aktivnějším.  Měl jsem několik možností. Jedna z možností byla věnovat firmu zaměstnancům, alespoň 

některým.  Bylo by to slušné, správné, ale pro firmu asi ne ideální. Zdroj konfliktů. Věděl jsem, že je 

ideální jeden majitel a Michal se mě líbil. A jiného jsem ostatně neměl.  Schopný, pracovitý, rychle se 

učil, a hlavně, ambiciózní.  Věděl jsem, že se musí firma více soustředit na kabiny, že budoucnost je 

v CT a zpracování obrazu. A na to byl Michal perspektivní. To již nebyla parketa pro mne.  



Navrhl jsem, že mu celou firmu daruji, věděl jsem, že nemá peníze, nemůže jí koupit. Ale i tak se 

dokonce zpočátku zdráhal, ale když jsem mu potvrdil a zaručil, že ho to nebude stát vůbec žádné peníze 

a bude prakticky bez rizika, souhlasil.  

Mně nešlo o další peníze, za 25 firma vydělala dost, hlavně poslední roky s výrobou kabin. Ale chtěl 

jsem aby firma dále fungovala, aby Testima dále zněla,.. aby hlavně (!) všichni lidé ve firmě dále mohli 

pracovat.  To jediné jsem chtěl. Nedělal jsem to pro Michala, ale pro firmu. Slíbil jsem, že Michalovi 

maximálně pomohou, že ho všechno naučím.   

Dohoda byla taková, že já si z firmy odnesu POUZE to, co firma za minulé roky vydělala, tzn. peníze na 

účtu a hodnotu významných položek skladu. A budovu. Ale vlastní firmu dostane Michal zdarma. To 

jsme si písmeně stvrdili a bez problému jsem vše dostal.  Nechal jsem ale významnou část peněz 

Michalovi bez úroku v Testimě, aby firma mohla dobře fungovat do doby, než bude mít svoje.  

Současně jsme se dohodli, že až vydělá peníze, zaplatí významné položky vedené v základních 

prostředcích, což bylo asi 10 mil. (Kvůli odpisům jsme měli významnou část skladu v základních 

prostředcích) Ale  to zaplatí pouze a jenom v případně, že firmu udrží, že to zvládne. Toto jsme si 

dohodli úmyslně bez podpisu, ale za přítomnosti svědků Nykodéma, Duška a Zuklínové,  měl totiž 

strach se zavázat, nevěřil si. Protože na rozdíl od Michala jsem věděl, že firma je zdravá, že vydělává 

pět a více milionů ročně čistého, neměl jsem problém, byl jsem klidný.  

Velmi mě ale mrzelo, že  brzy, jak jsem ho jmenoval jednatelem a oficiálně na něj přepsal Testimu, tak 

mne vymazal jako jednatele (byli jsme dohodnuti, že asi 2 roky jednatelem zůstanu, do splacení 

základních prostředků). Nevadilo mě to, nevyužíval jsem této funkce,  ale velmi mne to zarmoutilo že 

mě to neřekl, to jsem se náhodně  dozvěděl z výpisu. Bylo to nekorektní, a hlavně zcela zbytečné.  

V okamžiku, kdy jsem na něj úředně přepsal firmu, se také ihned změnilo chování ke mně. Nevím proč, 

možná mě chtěl a chce vymazat, aby jeho jméno vyniklo. Firmu sice nezaložil, ale je pokračovatelem, 

a to není nic špatného. Má snad představu, že za firmu zaplatil, že jí koupil?  Přece já jsem pouze z firmy 

odnesl část mého majetku z let minulých a to tak, aby to nijak firmě neuškodilo, ta mu zůstala zdarma.   

Částku 10 mil jsem sám později vstřícně snížil na 9 mil (navíc prostředky se vedou v odpisových částkách 

tzn. to bylo výrazně méně než skutečná hodnota a také prostředky byly maximálně „odepsány“, tzn 

měly nulovou účetní hodnotu) Tuto částku sice s diskuzemi a výrazně později než měl, zaplatil. Neboli 

nemáme vůči sobě dnes žádný zásadní spor a vůbec ne ekonomický. Tento výpočet vyrovnání může 

potvrdit tehdejší účetní. 

 

Co ale Michal dostal zdarma (za celou firmu zaplatil pouze administrativní poplatek, povinný základní 

vklad 100 tis. Kč)  

Kompletní zavedenou fungující firmu s historií, jednu z nejlepších v ČR v NDT s průměrným obratem 

cca 50 mil Kč 

Odborný stabilní personál, zaměstnance 

Vybavení kanceláří, laboratoře včetně kompletního vybavení a přípravků servisu, náhradních dílů,  

Kompletní zavedený trh odběratelů, všechny databáze,..  

Reference 

Web (dodnes je např na stránce rentgeny pro průmysl X-Test, vrata,..  100%, mého textu a obrázků. , 

vůbec nic nového)  



Dodavatelské smlouvy, dodavatele, hlavně zkušená výroba kabin, TB Impuls 

Kalibrační laboratoř 

Školicí středisko 

Schválení SUJB  

ISO certifikaci 

Zpočátku nulový (18 měs) později nižší nájem, odpuštění nájmu při odchodu do Brandýsa,  16 měs.  

Domény Testima, NDT, trvrdost, vrstvy, tvrdoměry a další …..  (vyjma rentgen  a ultrazvuk s tím, že na 

nich v NDT ale budou stránky pro Testimu. Ty jsem si chtěl ponechat z nostalgie, pro radost.) 

Název firmy, ochrannou známku, historický název s tradicí 

Účetnictví, registrace 

Vyřešené mzdové účetnictví  

Regionální skupinu ČNDT  

Moji pomoc se spojitým přechodem na nové vedení 

A hlavně rozjeté dodávky a zkušený tým 

 

Firma bez problému byla s mojí velmi významnou pomocí převedena na Michala bez jakéhokoliv 

propadu.  Do nového vedení jsem mu VŮBEC nemluvil a určitě jsem „netahal za drátky“. Ví to stejně 

jako já. Nechtěl jsem a také jsem si proto nenechal žádná procenta.  Neexistuje jediný případ sporu 

nebo kontraverze v rámci vedení firmy. 

Je pravda, že se mě nelíbilo, že rychle koupil hybridní auta, (z toho jedno dokonce jako druhé k sobě 

domů)  ale ani to jsem nekomentoval.  Firma na tom byla ekonomicky dobře, ale já vždy preferoval 

splacení dluhů a prosperitu než luxus. Budovu jsem mu dal navíc na rok a půl zdarma, později za nižší 

nájem než komerční (a než je pronajata budova dnes)  

Jednoho dne mě sdělil, že plánuje stěhování do nových prostor do Brandýsa.  Věděl jsem, že pro rozvoj 

firmy je to potřeba i když já přijdu o peníze. Pouze mě mrzelo, že mě jakkoli neseznámil s novými 

prostory, s plány, s vizí, dokonce neřekl ani adresu. Měl smlouvu na Křovinově náměstí s výpovědí na 

dva roky. V rámci vstřícnosti a pomoci Testimě jsem mu jí zkrátil na půl roku, čím jsem mu také věnoval 

obrovskou částku. Nemusel jsem.  

Po nepříjemných diskusích doplatil i zmíněných 9 mil. Neboli zásadní závazky vyřídil.  

Na slavnostní otevření tehdy ještě nedostavěných prostor v Brandýse mě nepozval, dokonce ani 

neposlal mail a termín jsem se dozvěděl od kolegů. To se mě mimořádně dotklo a dal jsem mu to 

najevo. Místo omluvy se ale projevil Michalův obrovský problém, který zná každý. Neschopnosti 

přiznat vlastní chybu. Jeho výmluvy mě jenom ještě více urazily, spolu až s nechutným sdělením, že 

mojí práci již nepotřebuje, že jsem starý, že hledá mladší. (byli jsme dohodnutí, že budu příležitostně 

vypomáhat v servisu, na webu, přednášky, mechanická výroba)  

Situaci vygradovalo Michalovo sdělení, že si rozmyslí, zda převede doménu Ultrazvuk (kterou jsem mu 

nedaroval jako ostatní domény,  ani jí nekoupil, nezaplatil) což u mě vedlo až k záchvatu a místo řešení 



mne sdělil, že na mne zavolal policii. A velmi dobrý web ultrazvuk.cz zrušil a nahradil jedinou hloupou 

stránkou.  To nebere rozum asi nikomu.  

Protože dnes nemá argument, mlčí, nekomunikuje. Přes tyto urážky jsem ho požádal o setkání 

abychom vše urovnali, emoce dali stranou a chovali se profesionálně. Jde především o firmu. Ale 

Michal mlčí. Příčiny mého naštvání jsou zřejmé a  bez snahy si sednout a řešit, to nejde .  Nemá silu se 

postavit tváří v tvář.  Mě nepotřebuje a jeho ego mu nedovolí splnit povinnost profesionálního chování 

a alespoň na venek se chovat, jak má. A neposlat ani přání k Novému roku? Za situace, kdy jsem pro 

něj tolik udělal? To nemůže, mohlo by to být bráno jako omluva a to nezvládne. Kvůli tomu, aby 

náhodou nestál někdo významný vedle něj, raději neoslaví 30 let firmy. Velmi smutné. A pokud 

argumentuje „ostudou“, zdůrazňuji, že byl zván předem na setkání na urovnání.  

Ví, že by měl mít k zakladateli a dárci určité morální povinnosti. Ale nezvládne to.  Vzhledem k tomu, 

co vše dostal a co jsem pro Michala udělal, je srozumitelný a pochopitelný můj postoj a naopak jeho 

ne.  

 

Kde se stala chyba 

Vše se odvíjí od Michalovy vlastnosti, totální neschopnosti přiznat vlastní chybu. Pokud bude mít 

argument, bude spisovat stránky, aby zdůvodnil že má pravdu i kvůli 1000 Kč. Bez nadhledu. Pokud 

argument nemá, neodpoví.  

Osobní konfrontace se bojí, ví že „by nemusel zvítězit“.  Je to silně sociopatická sebestředná osobnost. 

Vlastní ego povýší i nad zájem vlastní firmy. 

Měl jsem si nechat 5-10% firmy? Mělo by to smysl? Já další peníze nechtěl, věděl jsem, že bude rád, 

když bude mít 100%. Vedlo by to ke kontroverzím. Asi ne. Měl jsem jí darovat někomu jinému? Nikoho 

jiného jsem neměl a Michal je dobrý ředitel. Ale určitě bych k němu nebyl tak vstřícný. Alespoň něco 

by musel zaplatit. Určitě bych mu nedopustil nájem, nezkrátil výpovědní lhůtu a zajistil si možnost 

návštěvy firmy, pozdravení kolegů, jednoduchou práci.  I by se dalo akceptovat, kdyby měl sílu hned 

na začátku jasně říct, nechci tě ve firmě, nechci tvoje návštěvy, ale sám se s tebou kdykoliv kdekoliv 

rád sejdu a o firmě si popovídáme.  

Určitě je dobrý ředitel (proto jsem si ho také vybral), je ale dobré jeho vlastnosti znát, snažit se, aby 

vás zaměstnance neměl zcela v moci. Testima je mimořádně dobrý a spolehlivý byznys. Dnes říkám, že 

zkrachovat v této oblasti by musel jenom blbec. Já se nikdy nepovažoval za „businessmana“  a šlo to a 

dobře. Neboli být zaměstnán ve firmě Testima je určitě dobré, Michal to umí.  Možná jeho určitá 

bezohlednost je dokonce dobrá pro firmu.   

Pro firmu je ale špatné, že nelze očekávat, že bude mít někdy vedle sebe schopného aktivního 

managera, který by směl mít samostatné myšlení odlišné od jeho. To bude vždy na obtíž výraznějšímu 

rozvoji, protože vše sám nestihne. Nechce vedle sebe vysoce kvalifikované lidi.   

 

Závěr  

Nemyslím, že vůči mojí osobě se něco změní, ale věřím, že si to alespoň v hloubi duše uvědomí a 

pomůže to jeho dalšímu vedení firmy. Pokud svoje chyby neznáme, nemůžeme je odstranit.  

Buďte dobrý tým. Pokud potřebujete něčeho s ním dosáhnout, vždy tváří v tvář. Nedovolí si vám říct 

do tváře to, co napíše na papír.  



Třeba mě pozve na 10leté výročí pod jeho vedením. Protože oslavovat den, kdy dostal firmu darem a 

nepozvat dárce, by bylo už fakt na hlavu. Jestli se toho ovšem dožiji.  

Michale, jsem moc smutný, mrzí mě hlavně, že nemáš sílu to urovnat. To je i mimořádně bezohledné 

dnes už k starému pánovi, který si tě vybral jako následovníka.  To není profesionální. Nic jsem Ti 

neudělal, a moje velké naštvání za tvoje chování ke mně musíš umět chápat a vyřešit.  

Toto vše posílám i tobě, nechci nic sdělovat za tvými zády, aby se kolegové z Testimy domnívali, že si 

bez tvého vědomí vymýšlím. Z vším, co jsem sepsal si na svoji čest stojím. Pokud ty říkáš něco v rozporu 

s tímto, řekni mne to nejprve tváří v tvář.  Jinak je to pomluva.  

Nejsou jenom peníze a byznys. Ale také lidskost. Testima je moje dítě. Ale někdy vlastní stín je vyšší 

než nejvyšší zeď. Ale lepší pozdě než nikdy. Vždy jsi u mě vítán za účelem urovnání vztahů v zájmu 

firmy Testima a o to více bych měl být vítán ve firmě. Možná nejsi rád, že jsem tuto historii sepsal. 

Stačilo ale přijít a řešit.      

Jak bychom byli všichni šťastní, kdybychom mohli společně s radostí, bez emocí výročí oslavit. Jak by 

bylo krásné si sednout, vše vysvětlit a i zapomenout, posunout se.  Jenom ten stín,….. 

Přeji firmě Testima hodně úspěchů do dalších let.  A tobě Michale, abys si uvědomil, že vedení firmy 

není jenom o dosažení zisku a úspěchu, ale i o odpovědnosti, o vztazích, o radosti ze života, o cti, o 

úctě…..  Nechci vděk, pro tebe jsem to ostatně nedělal, ale chtěl bych, aby Testimu vedl dobrý 

profesionální ředitel nekoukajíc jenom na znalosti a zisk, kde si lidé budou navzájem sebe vážit.     

 

Zdeněk Porkert 

1.7.2021 

 


