
D E PIN NA OPIS 
smtouvač. -Sť1(11GJ.JE-

NOTARIES 

Alexander ROGERS, notář z Londýna v Anglii, oprávněn k výkonu 
činnosti ve všech částech Anglie a Walesu, 

POTVRZUJI A SVĚDČÍM O TOM, 

žE zde přiložená plná moc byla tento den v mé přítomnosti podepsána jménem 
společnosti "FLANAGAN LAWRENCE LIMITED" (dále jen "Společnost") 
Davidem Charlesem LAWRENCEM, jedním z jednatelů Společnosti a jehož 
osobní totožnost jsem já, níže podepsaný notář, ověřil; 

žE výšše zmíněná společnost ,,FLANAGAN LAWRENCE LIMITED" je společnost 
s ručením omezeným, řádně založena dne 28. srpna 197 4, organizovaná a existující 
v souladu se zákony Anglie a Walesu a registrovaná u Registračního úřadu 

společností pro Anglii a Wales pod číslem 1182202 a se sídlem v 66 Porchester Road, 
Londýn W2 6ET, Anglie; 

ŽE výšše zmíněný David Charles LAWRENCE je řádně oprávněn podepsat 
uvedenou plnou moc jménem Společnosti na základě usnesení představenstva 
Společnosti, které mi bylo předloženo; 

A ŽE uvedená přiložená plná moc je vyhotovena ve formě vyžadované pro platnost 
plné moci aje takto závazná pro Společnost v souladu s ustanoveními zákonů Anglie 
a Walesu. 

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO jsem se níže podepsal a nasadil svou pečeť 
v Londýně v Anglii dvacátého šestého října roku dva tisíce dvacet jedna. 

Iain Alexander ROGERS 
NOTÁŘ Z LONDÝNA, ANGLIE 

.n 
DEPINNALLP 

Southwest House, lla Regent Street St. James's, London SWlY 4LR 
Registered Number OC421725 
Telephone:+44 (0)20 7208 2900 

' SCRIVENER 
NOT-ARIU 
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APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country: 
Pays / Pais: 

United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland 

This public document 
Le présent acte public / EI presente documento público 

2. Has been signed by 
a été signé par 
ha sido firmado por 

3. Acting in the capacity of 
agissant en qualité de 
quien actúa en calidad de 

4. Bears the seal / stamp of 
est revětu du sceau / timbre de 
y está revestido del sello / timbre de 

5. at 
á I en 

London 

lain Alexander Rogers 

Notary Public 

, The Said Notary Public 

Certified 
Attesté / Certificado 

6. the 
le / el día 

29 October 2021 

7. by 
par/ por 

Her Majesty's Principal Secretary of State for 
Foreign, Commonwealth and Development Affairs 

8. Number 
sous no / bajo el numero 

9. Seal / stamp 
Sceau I timbre 
Sello I timbre 

APO-2671999 

10. Signature 
Signature 
Firma 

O. Mardlin 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signatura, seal or stamp on the attached 
UK public document. 1t does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that 
have been photocopied and certified ln the UK confirm the signatura of the UK official who conducted the certification only. 
lt does not authenticate eilher the signatura on the original document or the contents of the original document in any way. 

lf this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 
1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country 

To verify thls apostille go to www.verlfyapostille.service.gov.uk 

\ 



PLNÁ MOC 

MY, společnost FLANAGAN LAWRENCE 
LIMITED, Reg. č. 001182202 se sídlem 66 
Porchester Road, Londýn W2 6ET, Velká 
Británie, zastoupená p. Davidem Lawrencem, 
ředitelem (dále jen "Zmocnitel") tímto 

zmocňujeme 

paní Viktorii Součkovou, dat. nar. 30. září 
197 4, bytem Jaselská 435/26, Bubeneč, 160 
00 Praha 6, jednatelku společnosti Sogle 
Architects s.r.o., IČO 24818321, se sídlem 
Revoluční 724/7, Staré Město, 11 O 00 Praha 
1 (dále jen "Zmocněnec"), 

aby ve věci soudního sporu (dále jen "Spor"), 
vedeného žalobcem Fyzikální ústav 
Akademie věd České republiky, v.v.i, · IČO: 
683 78 271, se sídlem Na Slovance 1999/2, 
182 21 Praha 8 (dále jen "Žalobce") proti 
společnosti Sogle Architects s.r.o., IČO 
248 18 321, se sídlem na adrese Revoluční 
724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen 
"Žalovaná č. 1 ") a společnosti Flanagan 
Lawrence Limited, Reg. č. 001182202 se 
sídlem 66 Porchester Road, Londýn, W2 6ET, 
Velká Británie (dále jen "Žalovaná č. 2" 
(Žalovaná č. 1 a Žalovaná č. 2 dále společně 
jen "Žalované") u Městského soudu v Praze 
(dále jen "Soud") pod sp. zn. 1 Cm 20/2019, 
o zaplacení částky 11.545.260, 19 Kč s 
příslušenstvím (dále jen "Žaloba"), jménem 
Zmocnitele a v zastoupení Zmocnitele jednala 
a podepsala za Zmocnitele, jako Žalovanou č. 
2: 

(a) dohodu o narovnání mezi Žalobkyní, 
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna lnsurance Group, IČO: 471 16 
617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Advokátem Žalobkyně 0ak 
definováno dále a Žalovanými), jejímž 
předmětem bude pravomocné ukončení 
Sporu v důsledku zpětvzetí Žaloby 
Žalobkyní (dále jen "Zpětvzetí") poté, co 
bude Žalovanou č. 1 nebo jí určenou třetí 
osobou složena za Žalovanou č. 1 a 
Žalovanou č. 2 na bankovní účet 
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Power of Attorney 

We, FLANAGAN LAWRENCE LIMITED, 
company number 01182202 with its 
registered office at 66 Porchester Road, 
London W2 6ET, Great Britain, 
represented by Mr. David Lawrence, the 
Director (the "Client"), hereby 

appoint 

Viktorie Součková, born on 30th 

September 197 4, residing at Jaselská 
435/26, Bubeneč, 160 00 Prague 6, the 
director of the company Sogle Architects 
s.r.o., with its seat at Revoluční 724/7, Old 
Town, ZIP 11 O 00 Prague 1 (the 
"Attorney") 

in case of the court dispute (the "Dispute") 
held by Fyzikální ústav Akademie věd 
české republiky, v.v.i. IO No.: 683 78 
271with its registered office at Na Slovance 
1999/2, 182 21 Praha 8 (the "Claimant") 
against the company Sogle Architects 
s.r.o., 1D No. 24818 321, with its registered 
office at Revoluční 724/7, 11 O 00 Prague 1, 
Old Town (the "Defendant No. 1 ") and 
company Flanagan Lawrence Limited, 
Reg. No. 01182202 with its registered officf 
at 66 Porchester Road, London, W2 6ET, 
Great Britain (the "Defendant No. 111 and 
Defendant No. 1 and Defendant No. 2 
collectively the "Defendants") held in front 
of Municipal Court of Prague (the "Court") 
under Ref. No. 1 Cm 20/2019 regarding the 
claim to pay CZK 11,545,260.19 with 
appurtenances (the "Action"), in our name 
and on our behalf a to act and sign: 

(a) the settlement agreement between the 
Claimant, the company Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance 
Group, 1D No: 471 16 617, with its seat 
at Pobřežní 665/21, 186 00 Prague 8, 
Claimanť s Attorney ( as defined 
further) and Defendants the subject of 
which shall be enforceable termination 
of the Dispute in consequence of 
Claimanť s withdrawal of the Action 
(the "Withdrawal") after the amount of 
CZK 3,000,000.00 (in words: three 

_[Č. zakázky] 



advokátní úschovy, vedené JUDr. 
Tomášem Tomšíčkem, advokátem, se 
sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, 
IČO: 713 30 08, zapsaným v seznamu 
advokátů vedeném českou advokátní 
komorou pod evidenčním číslem 10451 
( dále jen "Advokát Žalobkyně") částku 
ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony 
korun českých) (dále jen "Částka k 
narovnání"); 

(b) přistoupení Žalované č. 2 ke Zpětvzetí, a 
vzdání se práva na náhradu nákladů 
řízení ve Sporu; 

(c) smlouvu o advokátní úschově mezi 
Žalobkyní, Žalovanými a Advokátem 
Žalobkyně (dále jen "Úschovní 
smlouva"), jejímž předmětem bude 
úschova Advokátem Žalobkyně Částky k 
narovnání .(dále jen "Vázaná částka") a 
originálu Zpětvzetí (podepsaného 
Žalobkyní a Žalovanými), které bude 
Advokátem Žalobkyně doručeno Soudu 
poté, co Vázaná částka bude připsána na 
účet úschovy a tato bude Advokátem 
Žalobkyně uvolněna Žalobkyni bankovní 
převodem po doručení Advokátovi 
usnesení Soudu u ukončení Sporu na 
základě Zpětvzetí (dále jen "Usnesení"), 
opatřeného doložkou právní moci; 

(d) společného příkazu Žalobkyně a 
žalovaných, kterým za podmínek 
Úschovní smlouvy dají pokyn Advokátovi 
Žalobkyně jak postupovat při úschově a 
správě Vázané částky a Zpětvzetí; 

(e) vzdání se práva k odvolání proti 
Usnesení. 

million Czech Crowns) (the 
"Settlement Amount") is credited on 
behalf of the Defendant No. 1 and the 
Defendant No. 2, by the Defendant No. 
1 orby him authorized third party to the 
bank account of attorney's escrow 
administered by JUDr. Tomaš 
Tomšíček, the Attorney- at-Law, with 
his seat at Vlastina 602/23, 323 00 
Pilzen, 1D No. 713 30 08, registered 
with the Czech Bar Association under 
the Reg. No. 10451 (the "Claimanťs 
Attorney"); 

(b) the Defendant No. 2's accession to the 
Withdrawal and his waiver of the right 
to collect the costs of the proceedings 
in the Dispute -

(c) the attorney's escrow agreement 
between the Claimant, Defendants 
and Claimanť s Attorney (the "Escrow 
Agreement") the subject of which shall 
be Claimant, s Attorney custody of the 
Settlement Amount (the "Escrow 
Amount") and of the original of the 
Withdrawal notice (signed by the 
Claimant and the Defendants) which 
shall be delivered by the Claimanť ~
Attorney to the Court after the Escrow 
Amount is credited to the escrow 
account and Escrow Amount shall be 
released by Claimant's Attorney to the 
Claimant by a wire transfer after the 
Court's decree on termination of the 
Dispute based on the Withdrawal and 
affixed with the clause on its full farce 
and effect (the "Decree") is delivered 
to Claimanťs Attorney. 

( d) the joint instruction of the Claimant and 
the Defendants by which under the 
terms and conditions of the Escrow 
Agreement they instruct Claimanťs 
Attorney how to proceed with the 
custody and administration of the 
Escrow Amount and Withdrawal notice 

(e) the waiver of the right to collect the 
costs of the proceedings in the 
Dispute. 



"uto plnou moc, Je dále Zmocněnec 
~plnomocněn přijímat jakékoliv dokumenty a 
písemnosti související s předmětem této plné 
moci, jakož k činění jakýchkoliv jiných 
právních jednání a úkonů k naplnění transakcí 
předpokládaných Smlouvou o narovnání a 
úschovní smlouvou. 

Touto plnou mocí není jakkoliv dotčena 
platnost a účinnost procesní plné moci 
Zmocnitelem vystavené dne 1 . 8. 2018 a 
následně dne 11. 11. 2019 p. Danielu 
Rosickému, advokátovi z PRK Partners s.r.o. 
advokátní kanceláře, se sídlem Jáchymova 
26/2, Praha 1, evid. číslo ČAK 09625, IČO: 
662 39 141, zmocňující ho k jakýmkoli a všem 
právním úkonům, jednáním a prohlášením 
souvisejícím se Sporem, v němž je Zmocnitel 
v pozici Žalované č. 2. 

Tato plná moc se řídí právem české 
republiky. české znění je rozhodující. 

Tuto plnou moc uděluje společnost Flanagan 
Lawrence Limited a schvaluje ji ve formě 
vyžadované pro platnost plné moci podle 
práva Anglie a Walesu, v Londýně v Anglii, 22. 
října 2021 

The Proxy is hereby as well authorized to 
accept any documents and papers related 
to the subject of this power of attorney, as 
well as to perform any ether legal acts for 
completion of the transactions 
contemplated under the Settlement 
Agreement and Escrow Agreement. 

The procedura! power of attorney issued by 
the Client on August 1, 2018 and November 
11, 2019 to Daniel Rosický, Attorney - at -
Law from PRK Partners s.r.o., the Law 
Offices, with the seat at Jáchymova 26/2, 
Prague 1, Reg. No. 09625, IO No. 
66239141, authorizing him to act on our 
behalf and to perform any and all legal acts, 
actions and statements related to the 
Dispute in which the Client is in a position 
of Defendant No. 2 remains valid and 
effective and is not in whatever manner 
affected by this power of attorney. 

This power of attorney is governed by the 
laws of the Czech Republic. The Czech 
version prevails. 

This power of attorney is executed by 
Flanagan Lawrence Limited and delivered 
as its deed, which is the form required for 
the validity of powers of attorney under thJ • 
law of England and Wales, in London, 
England, this 22nd October 2021: 

FLANAGAN LAWRENCE LIMITED 

V přítomnosti: 
lain Alexander Rogers 
Notář 
Londýn, Anglie 

David Lawrence 
Jednatel 

Zmocnění v plném rozsahu přijímám. accept my authorization granted 
hereunder. 

V Praze/ln Prague dne/on I' I I 1 1tl 3--~ 
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