
R OF ATTORNEY 

RlCOH Czech Republic s.r.o., ID No.: 481 
17 820, with its registered office at Praha 4, 
Jihlavská 1558/21, postcode 140 00, 
incorporated in the Companies Register kept 
by the Municipal Court in Prague, Section C, 
File No. 27720, represented by Mr. Stephen 
Landsbury Palmer and Mr. Michal Furdík, 
Proxy Holders (hereinafter referred to as the 
"Com pany'') hereby 

empowers and authorizes 

Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M. 

PLNÁ MOC 

RICOH 
imagine. change. 

RICOH Czech Republic s.r.o. 
Jihlavská 1558/21 
14000 Praha 4 
Tel: (+420) 271123 111 
Fax: (+420) 241404499 
http://www.ricoh.cz 

Obchodní společnost RICOH Czech 
Republic s.r.o., IČ: 481 17 820, se sídlem 
Praha 4, Jihlavská 1558/21, PSČ 140 00, 
společnost zapsaná vobchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 27720, zastoupená panem Stephen 
Lansbury Palmer a panem Michalem 
Furdíkem, prokuristy (dále jen 
"Společnost" ) 

zmocňuje 

Ing. Leoše Vídenského, MBA. LL.M. 

trvale I Ivany, 

To represent the Com pany in any and all aby Společnost zastupoval ve všech právních 
legal acts and to take any and all acts on jednáních a činil veškeré úkony za 
behalf of the Company even when the Společnost, a to i tehdy, kdy je podle 
applicable legislation requires a special právních předpisa zapotřebí zvláštní plné 
power of attorney. moci. 

The Attorney shall be empowered and Zmocněnec je zejména oprávněn: 
authorized to : 

(a) Take any legal and other acts, to 
negotiate and sign any and all contracts and 
agreements relating to the Company's 
business activity pursuant to Act No. 
89/2012 Sb., Civil Code, as amended, and 
Act No. 90/2012 Sb., on business 
corporation and cooperatives (the Business 
Corporations Act), as amended, up to the 
financial limit of CZK 10,000,000, excl. VAT 
(ten million Czech crowns) inclusive, for 
contracts and agreements with respect to 
the Company's business activity; 

(a) právně jednat a činit jiné úkony, 
sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a 
dohody související s podnikatelskou činností 
Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném 
znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), v platném 
a účinném znění do finančního limitu 
10,000.000,- Kč bez DPH (slovy: 
desetmilionakorunčeských) včetně u smluv 
souvisejících s obchodní činností Společnosti, 
lze-Ii peněZi ocenit; 



(b) Take any legal and other acts in the (b) právně jednat a činit jiné úkony v rámci 
context of the award of public contracts zadávání veřejných zakázek včetně podávání 
including the submission of bids and signing nabídek a podepisování veškerých dokladli 
of any and all documents required by požadovaných zadavateli nebo třetími 
contracting authorities and/or third party in osobami v rámci zadávání veřejných zakázek 
the context of the award of public contracts, a včetně podpisu souvisejících smluv do 
and including signing of relating contracts finančního závazku nepřevyšujícího 
and agreements up to the financial 10,000.000,- Kč bez DPH (slovy: 
obligation limit of CZK 10,000,000, excl . VAT desetmilionllkorunčeských) včetně, lze-Ii 
(ten million Czech crowns) inclusive, if it can penězi ocenit; 
be expressed in monetary terms; 

(c) To lodge or waive appeals, objections, (c) podávat opravné prostředky, námitky, 
remonstrance and other remedies, motions rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí 
to review contracting authority's decisions by orgánu dohledu zadavatele v souvislosti se 
the supervisory authority in connection with zadávacím řízením dle předchozího písmene 
the procurement procedures according to a vzdávat se jich; 
the previous letter; 

Notwithstanding anything to the contrary 
contained herein, the Attorney must not 
undertake any of the following acts without 
obtaining the prior written approval of Ricoh 
Europe Holdings PLC: 

(i) Acquisition of other businesses or 
parts of such businesses or the sale 

Bez ohledu na jakékoliv opačné ustanovení 
této plné moci není zmocněnec bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti 
Ricoh Europe Holdings PLC oprávněn činit 
žádný z níže uvedených úkonll a jednání: 
(i) Nabýt jiný závod nebo jeho část, příp. 

of the whole or parts of the existing (ii) 
business (iii) 

prodat stávající závod nebo jeho část; 
Přijímat nebo poskytovat plljčky; 
Poskytovat záruky nebo ručení nad 
rámec běžné obchodní činnosti; (ii) The taking or granting of loans. 

(iii) Giving of guarantees or sureties 
which are not in the ordinary course 
of business. 

Ov) Opening of new branches. 
(v) Setting down of principles and rules 

(iv) Zřizovat nové pobočky; 
(v) Stanovit zásady a pravidla 

zaměstnaneckých penzijních fonda; 
(vi) Uzavírat smlouvy týkající se 

regarding a company pension (vii) 
duševního vlastnictví Společnosti; 
Uzavírat smlouvy, kterými se 
Společnost zavazuje převzít ztrátu scheme. 

(vi) Entering into agreements relating to 
the Company's intellectual property 
rights . 

(vii) Entering into any agreements by 
which the Com pany agrees to take on 
losses of another com pany or to 
transfer its profits to another 
company. 

(viii) Any unusual or onerous 
measures going beyond the normal 
course of business. 

j iné společnosti nebo převést zisk na 
jinou společnost; 

(viii) Činit jakákoliv neobvyklá nebo 
zatěžující opatření, která jdou nad 
rámec běžné obchodní činnosti. 

The Attorney shall act by affixing his Zmocněnec jedná tak, že při pojí sVllj podpis 
signature according to the signature podle dále uvedeného podpisového vzoru . 



specimen below. 

By accepting the present Power of Attorney 
the Attorneys acknowledge that he is obliged 
to follow the Company's instructions and to 
act in person . The Attorney shall not be 
authorized to empower a third person. 

The Attorney power granted pursuant to this 
Power of Attorney shall terminate 
automatically if and at the time that the 
Attorney is served notice by the Com pany of 
the revocation of this Power of Attorney or 
the employment of the Attorney by the 
Company terminates. 
The present Power of Attorney is made in 
Czech and English versions. In ca se of any 
discrepancies between the two language 
versions, the Czech version shall prevail . 

RICOH 
imagine. change. 

Zmocněnec přijetím této plné moci bere na 
vědomí, že je při jednání na základě této 
plné moci povinen řídit se pokyny 
Společnosti a jednat ve věci osobně . 
Zmocněnec není oprávněn zmocnit další 
osobu. 

Zmocnění udělená na základě této plné moci 
automaticky zaniknou, pokud zmocněnec 
obdrží oznámení Společnosti o odvolání této 
plné moci nebo bude ukončen pracovní 
poměr zmocněnce ke Společnosti. 

Tato plná moc je vyhotovena v českém a 
anglickém jazyce. V případě rozporu mezi 
jazykovými verzemi má přednost text 
v českém jazyce. 

V Praze dne .. 1.~: " ~: ' ':' '~'~-?1' 
Prague(ihis 1 .2,. .. dav of ... A..P.. ť!. ~ . ... . ~~~1. 

!/ I ~OH Czech Republlc s.r.o. 
Stephen Landsbury Palmer, prokurista / Proxy Holder 

Michal Furdík, prokurista / Proxy Holder 

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám : / 
I hereby accept the Power of Attorney in its full scope: 

Podpisový vzor:! 
Signature specimen: 

./ V/Ve .Pf:1o.~ dne .?1: " ~11: · ·?.r!.17 2 
J.W. f7i4.~ , this 2.1JJi..dav of .lTflr. / ....... ~1t 

RICOH Czech Republlc s.r.o. 
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 

----6 
IČO : 48117820, Olt: CZ48117620 

Tel.: +420 271123 111 
www.neoh.cz 

... ........ .................. ...... .. ............ .. ...... .. ··············v··················· .............. .............. ..................... -
Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M., rod . ~(birth ce1 



Běžné číslo ověřovací knihy: 0-
Ověřuji, že ------------------------------------------- ,----------------
Michal Furdík, 1,--------------

těm dle -, 
vlastního prohlá 
GU135J, Spojen" n.nIlUY~lVl ,. "11\." Ul na .... " a u~ • .!rní 

~i:~~~~~~~~;~~~~~j 
listinu přede m::ou vlastnoručně podepsali 

,Lv!...!.P..:.;ra::!!z:::e:....:d~n7e~12::.: . ....::d~u:.::b:!..!n~a..!:2:.:::0:,..:.1.:..7------.... ------___ --..... -,.,..--...,,--=--....,--=--=--=--=-=--=--=L =~~ 

OVERENI - LEGALIZACE 
Běžné číslo ověřovací knihy: 0-
Ověřuj i, že ---------------------------------------------------------------
Ing. Leoš Vídenský, LLI 

'ehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto r 
listinu přede mnou vlastnoručně podepsal. i 
V Praze dne 21. dubna 2017 --~=~-.::-----_ ------------------------- i 

140 
tel.: 1 


