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Notářský zápis
sepsaný dne 22.5.2019 (dvacátého druhého května roku dva tisíce devatenáct) JUDr. Evou Dufkovou,
notářem se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese K Pasekám 2984/45, 76001 Zlín. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIVOTEC s.r.o., se sídlem Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž, identifikační číslo 24172138,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 82482, zastoupená jednatelem Tomášem Káňou, datum narození 18.5.1992, bydliště Zborovská 4177/3,
76701 Kroměříž. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomáš Káňa, který je mi osobně jménem a příjmením známý, prohlašuje, že je způsobilý samostatně
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis, a že je oprávněn
společnost AIVOTEC s.r.o. samostatně zastupovat. -----------------------------------------------------------------Existence společnosti AIVOTEC s.r.o. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 82482 ze dne 15.5.2019, o němž Tomáš Káňa
prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník činí toto právní jednání: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Založení

nadačního fondu ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------Společnost AIVOTEC s.r.o. jako jediný zakladatel zakládá tímto nadační fond podle ustanovení § 394
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zároveň přijímá tuto
zakládací listinu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakládací listina nadačního fondu ---------------------------------

--------------------------------- Biochar

Foundation, nadační fond ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek I. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název a sídlo nadačního fondu --------------------------------------------1. Název nadačního fondu zní: Biochar Foundation, nadační fond (dále jen „nadační fond“). --------2. Sídlem nadačního fondu je: Zlín -------------------------------------------------------------------------------------3. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakladatel -----------------------------------------------------------1. Zakladatelem nadačního fondu je: AIVOTEC s.r.o., se sídlem Na Sádkách 2798/9, 76701
Kroměříž, identifikační číslo 24172138 (dále jen „zakladatel“). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------- Článek III. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Účel a předmět činnosti nadačního fondu -------------------------------------Nadační fond se zakládá za účelem podpory ochrany životního prostředí a podpory rozvoje
výroby a použití biouhlu jako nástroje pro: --------------------------------------------------------------------- odstranění emisí skleníkových plynů; -------------------------------------------------------------------------- snížení tzv. Uhlíkové stopy lidské činnosti; ------------------------------------------------------------------- zlepšení kvality půdy, zejména zemědělsky využívané; --------------------------------------------------- materiálového a energetického využití biologicky rozložitelných odpadů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadační fond bude pro dosažení účelu, pro který se zřizuje, pořádat školení, kurzy nebo semináře,
nebo jiným způsobem podporovat drobnou výrobu a prodej materiálů a výrobků podporujících ochranu
životního prostředí, případně provozovat jinou výdělečnou činnost, jejíž výtěžek bude použit výhradně
pro účely nadačního fondu. -------------------------------------------------------------------------------------------------Nadační fond proto bude mít v předmětu podnikání živnost: ------------------------------------------------------- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek IV. -------------------------------------------------------------Majetek nadačního fondu. Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu -1. Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů, darů od fyzických nebo právnických osob,
příspěvky nebo dary od jiných organizací, zejména fondů či orgánů stání správy či samosprávy,
dotace. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Majetek nadačního fondu nelze zastavit ani použít k zajištění dluhu. ----------------------------------------3. Příspěvky z majetku nadačního fondu mohou být poskytovány fyzickým a právnickým osobám
k podpoře jejich činnosti směřujících k dosažení účelu založeného nadačního fondu v souladu
s článkem III. této zakládací listiny. -----------------------------------------------------------------------------------4. Celkové roční náklady nadačního fondu, související se správou Nadačního fondu, nesmí překročit
deset procent hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. ---------------------------------------------5. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví statut. ----------------------------------------------6. O poskytnutí příspěvků rozhoduje správní rada. V době mezi zasedáními správní rady může
rozhodnout o poskytnutí příspěvku předseda správní rady. Předseda správní rady o rozhodnutích
učiněných mezi zasedáními správní rady informuje její členy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výše vkladu ---------------------------------------------------------1. Zakladatel se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc
korun českých). Tento vklad se zavazuje zřizovatel splatit před zápisem nadačního fondu do veřejného
rejstříku, nejpozději však do 15 dnů ode dne sepsání této zakladatelské listiny, a to na účet, který zřídí
správce vkladu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Správcem vkladu je zřizovatel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek VI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgány nadačního fondu ------------------------------------------------Orgány nadačního fondu jsou: ----------------------------------------------------------------------------------------------a) správní rada, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) revizor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------- Článek VII. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Správní rada ---------------------------------------------------------1. Správní rada je kolektivním výkonným orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního
fondu, rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je jeho statutárním orgánem. ------------------2. Správní rada má 3 členy. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Členy správní rady včetně jejího předsedy volí a odvolává zakladatel. ---------------------------------------4. Funkční období správní rady je pětileté. Opětovné zvolení člena správné rady je možné. --------------5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je zletilá, plně svéprávná a ve vztahu
k účelu nadace bezúhonná. Člen správní rady nemůže být zároveň revizorem. Členem správní rady
nemůže být osoba ani osoba jí blízká, která je k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu. Členem správní rady nemůže být dále osoba ani jí osoba blízká, které se poskytují prostředky
k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby,
jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. -----------------------6. Nadační fond zastupuje každý člen správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se
děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu připojí člen správní rady svůj podpis. ---------------7. Prvními členy správní rady jsou: --------------------------------------------------------------------------------------- Jan Káňa, datum narození 17.10.1968, bydliště Zborovská 4177/3, 76701 Kroměříž -------- PhDr. Jiří Honajzer, Ph.D., datum narození 18.9.1955, bydlištěm Modřínová 169, -----------Velíková, 763 14 Zlín ---------------------------------------------------------------------------------------------- Doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., datum narození 16.3.1981, bydliště Šindlovy Dvory 76,
37001 Litvínovice – předseda správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek VIII. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Revizor-------------------------------------------------------------1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu a dohlíží na činnost nadačního fondu v rozsahu
stanoveném zákonem. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Revizora jmenuje a odvolává zakladatel. ---------------------------------------------------------------------------3. Funkční období revizora je 5-ti leté. Funkce revizora je neslučitelná s výkonem funkce člena správní
rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu. Revizor může být do
funkce volen opakovaně. Revizor je při výkonu své funkce nezávislý na správní radě. ------------------4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná (a to
alespoň ve vztahu k účelu nadačního fondu), není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v
pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Revizorem nemůže být dále osoba ani jí osoba blízká,
které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či
kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány
této právnické osobě. -----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Prvním revizorem je: ------------------------------------------------------------------------------------------------------MgA. et Mgr. Jitka Honajzrová, datum narození 10.12.1984, bydliště Lužné 628, 76326 Luhačovice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Článek IX. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěrečná ustanovení --------------------------------------------------1. Správní rada může rozhodnout po předchozím vyjádření revizora o změně právní formy nadačního
fondu na nadaci.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy nadačního fondu zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: ---------a) Právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se
kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----------------------------------------b) Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro
zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a po přečtení
účastníkem schválen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIVOTEC s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomáš Káňa, v.r.
--------------------------------------------------- JUDr. Evy Dufková, v.r.-------------------------------------------------------------------------------------------- L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně ----------------------------------------Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 21.6.2019, se shoduje doslovně s
notářským zápisem NZ 286/2019, sepsaným JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, dne 22.5.2019.
Ve Zlíně dne 21.6.2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

