Praha 18. listopadu 2020
Vážený pan
Ing. František Kachlík
ředitel komerčních aktivit
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6
Odpověď na dopis ze dne 11. 11. 2020

Vážený pane řediteli,
navazujeme na komunikaci a na Váš dopis ze dne 11. 11. 2020 ve věci smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených ev. č. 0111001967 (dále jen
„Smlouva“) uzavřené mezi naší společností a Letiště Praha, a. s. (dále jen „Letiště Praha“).
Vaše argumenty a návrhy v posledním dopise považujeme za zcela neakceptovatelné. Místo původně
slíbených a předpokládaných milionů odbavených turistů, byl a stále ještě je provoz mezinárodního
letiště Václava Havla nulový nebo zcela minimální. Není možné tvářit se, že se nic neděje. Není možné
hradit zcela neadekvátní nájemné, protože byť pouhá 1 Kč nájemného za uzavřené letiště je
nemravná. Vaše jednání je v rozporu s poctivým obchodním stykem a s dobrými mravy a překračuje
veškeré akceptovatelné hranice jednání v obchodních vztazích.
Jak jsme již konstatovali, jednáte ve vztahu k naší společnosti diskriminačně, a toto nemůžeme
tolerovat. Vaše dělení nájemců dle jednotlivých „trhů“, na kterých si „nekonkurují“ je dle našeho
přesvědčení zcela účelové. Jediným pravidlem, kterým se Letiště Praha a.s. jako společnost se 100%
státní účastí musí řídit je rovný přístup. To svým jednáním zcela popíráte.
Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace s Vámi nikam nevede, obracíme se na představenstvo
společnosti Letiště Praha, a to prostřednictvím jejího člena pana Jakuba Puchalského. Jsme rovněž
připraveni se v této věci obrátit na předsedu vlády ČR pana Andreje Babiše.
Zároveň oznamujeme, že o celou věc se již zajímá poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky pan Tomio Okamura, kterému chceme předat veškeré skutkové okolnosti. Stát se nemůže
chovat způsobem, který neodpovídá situaci.
Vaše jednání přerůstá v ryze politický problém, přestává být pouze obchodním sporem, a my vítáme
snahu poslanců o řešení této věci.
S úctou

Za Ranchero Food s.r.o.
Ing. Jindřich Pleva

