
 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 
pro smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 

 
 

BLUE-Gas s.r.o. 
Lublaňská 48, 120 00 Praha 2 

IČ: 272 851 37 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Práva zákazníka společnosti Blue-GAS s.r.o. (dále jen dodavatele) z vadného plnění (dále jen reklamace) musí být 
vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a v souladu s obecně závaznými předpisy. Dodavatel 
seznámí zákazníka s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem. Reklamační řád bude zveřejněn na webových 
stránkách dodavatele, na žádost zákazníka mu jej dodavatel předá v textové podobě. 
Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen NOK) a zákonem č. 
634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. 
  
 

Článek 2 
Uplatnění reklamace 

 
Zákazník může uplatnit reklamaci na: 
 

- skutečný stav plynoměru 
- chod či nefunkčnost plynoměru 
- stavy plynoměru uvedené ve vyúčtování 
- ceny zahrnuté ve vyúčtování 
- způsob odečtu plynoměru pro zjištění stavu 
- zahrnuté/nezahrnuté zálohy ve vyúčtování 
- výplatu přeplatku z vyúčtování 
- vrácení zákazníkem zaplaceného nedoplatku 
- výši záloh stanovených Rozpisem záloh 
- jiné chyby ve vyúčtování 

 
 

 
 
 
 
 



Článek 3 
Náležitosti reklamace 

 
Identifikace zákazníka: 
 
Fyzická osoba 

- jméno a příjmení 
- adresa vč. PSČ 
- číslo smlouvy 

Právnická osoba 
- název 
- adresa sídla vč. PSČ 
- číslo smlouvy 
- IČO 
- jméno a příjmení osoby oprávněné za právnickou osobu jednat 

 
Identifikační údaje reklamace: 
 

- v případě reklamace vyúčtování identifikační údaje faktury (variabilní symbol) 
- v případě reklamace měření identifikační údaje odběrného místa (adresa) 
- v případě reklamace plynoměru výrobní číslo 
- v případě reklamace stavu/stavů, skutečný stav plynoměru 
- jiné identifikační údaje 

 
 
Popis reklamované skutečnosti: 
 

- výstižný popis reklamované skutečnosti 
- odůvodnění reklamace 
- dokumentace související s reklamací 
- naměření hodnoty u reklamace stavů 
- další skutečnosti rozhodné pro posouzení 

 
 
Podpis zákazníka nebo oprávněné osoby 
 

Článek 4 
Forma podání 

 
Požadovaným způsobem formy podání reklamace je výhradně písemné podání, a to dopisem, doporučeným 
dopisem, e-mailem či osobním doručením. 
 
V případě reklamace nefunkčnosti či vadného chodu plynoměru lze reklamaci podat telefonicky. 
 
V případě zcela zjevných chyb matematických či překlepů ve vyúčtování lze reklamaci podat telefonicky či ústně. 



 
Článek 5 

Lhůta pro uplatnění práv 
 

Reklamace vyúčtování plateb musí být zákazníkem uplatněna do 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti 
reklamovaného vyúčtování. 
 
Reklamace ostatních skutečností, např. měřidla, musí být zákazníkem uplatněna do 30 kalendářních dnů od 
okamžiku, kdy reklamovanou skutečnost zjistil. 
 
Reklamace výše záloh stanovených Rozpisem záloh musí být zákazníkem uplatněna nejpozději do doby splatnosti 
první takto předepsané zálohy. 
 
 

Článek 6 
Vyřízení reklamace 

 
Dodavatel je povinen na reklamaci reagovat formou písemného vyjádření do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 
reklamaci obdržel. Za písemné vyjádření se považuje i zaslání opravné faktury. 
 
Pokud zákazník neposkytne při reklamaci veškeré potřebné informace nebo je poskytne až na výzvu, lhůty se 
prodlužují o dobu, po kterou byl zákazník v prodlení. 
 
V případě oprávněné reklamace vyúčtování či měření, vypořádání rozdílu v platbách se uskuteční do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 
 
Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování v pochybení ze strany provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) 
odpovědného za měření, reklamuje dodavatel tuto skutečnost u příslušného PDS. Lhůty pro oznámení výsledku 
šetření se ze strany dodavatele prodlužují o dobu vyřizování reklamace u PDS. 
 
V případě reklamace chodu či nefunkčnosti plynoměru, plynoměr musí být PDS vyměněn za nový a  
jeho funkčnost ověřena v metrologické zkušebně do 90 kalendářních dnů. K vypořádání plateb musí dojít do 10 
kalendářních dnů po oznámení výsledku ověření. 
 
 

Článek 7 
Náklady a řešení sporu 

 
Pokud je reklamace měřidla neoprávněná, má dodavatel, resp. PDS nárok na úhradu nákladů souvisejících 
s přezkoušením měřidla metrologickou zkušebnou podle § 71 odst. 10 energetického zákona. 
 
V případě, že dodavatel zamítne reklamaci jako neodůvodněnou a zákazník s tímto vyřízením reklamace 
nesouhlasí, může se zákazník obrátit na obecný soud, resp. na orgány státní správy, zejména na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu nebo Energetický regulační úřad. 

 


