
D+1 D+2 D+3 D+4 (BTM)

27ZG500xxxxxxxx 12345678 ORGANIZACE spol. s r. o. 500 100 100 100 NE

27ZG600Zxxxxxxxx 87654321 NÁHODA, a.s. 1 000 700 300 300 ANO

Pří výrobě našich výrobků xxx vzniká odpadní teplo, kterým zásobujeme 

budovu zdravotního střediska (adresa xxx) a domova pro seniory (adresa xxx) 

přímo sousedícího s naším výrobním areálem. V případě odstavení výrobní 

linky v zimním období (nedochází k výrobě tepla) spouštíme záložní plynový 

kotel pro zásobování zdravotního střediska s očekávanou spotřebou max 200 

m3/den.

27ZG300Zxxxxxxxx 87651234 POKUS, s.r.o. 15 000 8 000 0 0 NE

EIC kód odběrného 

místa

Stanovení hodnoty Bezpečnostního techonologického minima (BTM) a časového posunu pro stavy nouze v plynárenství dle vyhlášky 344/2012 Sb. § 7a.

POZN: Při současném požadavku na přeřazení OM do skupiny B3 (světle šedá sekce) žadatel prohlašuje, že OM splňuje parametry pro zařazení do skupiny B3 uvedené v §2 odst. 1 písm. d)

Údaje hodnot BTM pro jednotlivá odběrná místa (OM):

Snižování spotřeby na OM po dnech od vyhlášení příslušného odběrového stupně na BTM max. do 3. dne dle § 7a odst. 1 písm. a), tzn. ve dnech den+1, den +2 a den+3, kde den =  den vyhlášení příslušného odběrového stupně.

Plyn v naší společnosti využíváme výhradně k provozu xxx pece k vypalování 

výrobků xxx a vytápění výrobních prostor. V případě vyhlášení 6. odběrového 

stupně jsme schopni do 24 hod dokončit rozpracovanou výrobu a linku 

bezpečně odstavit. Po odstavení výroby potřebujeme 100 m3/den na zajištění 

temperování budov tak, aby nedošlo k zamrznutí otopných systémů.

Plyn využíváme v rámci výrobní linky výrobku xxxx. Výrobní proces s vazbou na 

plyn se skládá ze 3 částí (nahřívání vstupní suroviny, výpal výrobku-pec, 

dosoušení hotových výrobků). Celý proces od vložení vstupní suroviny po 

dokončení dosušení trvá 48 hod. V okamžiku vyhlášení 6. odběrového stupně 

přestáváme vkládat vstupní surovinu. Do 24 hod jsme schopni vypálit 

rozpracované výroby a kompletně odstavit první fázi výroby = nahřívání 

suroviny (pokles na 15 000 m3/den). V intervalu 24-48 hod postupně bezpečně 

odstavujeme/odtemperováváme pec, dosoušíme hotové výrobky (pokles 

spotřeby na 8 000 m3/den). Po 48 hodinách je dokončena detemperace pece a 

spotřeba je nulová. 

Naše společnost využívá plyn ve výrobním procesu výrobku xxx. Výroba probíhá 

na dvou na sobě navazujícícíh linkách.  Při vyhlášení 6. odběrového stupně jsme 

schopni vše dokončit a bezpečně odstavit výrobu do 48 hodin. Poté 

potřebujeme zachovat dodávku ve výši 300 m3/den (100 m3/den na temperaci 

vlastních prostor aby nedošlo k zamrznutí otopných systémů a 200 m3/den pro 

zachování vytápění chráněných zákazníků - detail v poznámce vedle).

Spotřeba (Nm3) za plynárenský den D+x 6:00-6:00, 

kde D je plynárenský den, ve kterém byl vyhlášen 

příslušný odběrový stupeň
IČ Název zákazníka (OP) Odůvodnění BTM

Požaduji přeřazení 

OM do skupiny B3?

(ANO/NE)

Odůvodnění přeřazení OM do skupiny B3


