Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
Předseda Vlády ČR
Úřad Vlády ČR

V Praze dne 14. 12. 2020

Věc: žádost o pomoc

Vážený pane premiére,

Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o pomoc.
Naše společnost Ranchero Food s.r.o. je provozovatelem mexických restaurací, z čehož 2
jsme provozovali na Letišti Václava Havla v Praze. Naše nájemní smlouva s Letištěm Praha
a.s. skončila 30. 9. 2020.
Od 13.3.2020, kdy, v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru, došlo k úplnému
zavření letiště, jsme až do 16.9.2020 neobdrželi od Letiště Praha a.s. jakoukoli zprávu o tom,
jakým způsobem bude Letiště Praha reagovat na vzniklou situaci s ohledem na úpravu
nájemného za dané období.
Po vzájemné korespondenci v období 16.9. – 25.11. 2020 dospělo Letiště Praha k závěru, že
jediné, co nám může nabídnout je 30% sleva na nájemné za období 1.4. – 30.6.2020, tedy za
dobu, kdy bylo letiště zcela uzavřeno! – a to za podmínky doplacení oněch zbývajících 70%
nájmu.
S jinými nájemci - zejména z řad nadnárodních společností jako např. Lagardere Travel Retail
či Marché Mövenpick – se ovšem Letiště Praha dohodlo na zásadně odlišných podmínkách
úpravy nájemních smluv - a to změně nájmu z fixního na obratový, což férově koreluje
s defacto nulovým provozem na letišti.
Letiště Praha a.s. tak vůči naší společnosti postupuje diskriminačně a v rozporu s dobrými
mravy. Naši právní zástupci pak poukazují na možnost porušení rovné soutěže či nedovolené
veřejné podpory.
Žádali jsme Letiště Praha pouze o stejné podmínky, jako mají ostatní nájemci.
Místo toho Letiště Praha v minulých dnech načerpalo bankovní záruku naší banky ve výši
2,85 mil. Kč, což je pro naši společnost fatální zásah znamenající prohlášení insolvence
v řádu několika týdnů.

Vážený pane premiére,
Žádáme Vás v této souvislosti o pomoc s řešením a narovnáním podmínek ze strany Letiště
Praha vůči všem obchodním partnerům. Představenstvo na naši žádost nereagovalo,
obracíme se proto na Dozorčí radu s dopisem, který přikládáme.
Za naši společnost je zodpovědnou osobou Ing. Martin Horák (tel. č.: 602 11 77 33), který
je kdykoliv operativně připraven na jednání a dohodu.

Děkuji Vám a přeji Vám pevné zdraví,

Ing. Jindřich Pleva
Jednatel

