
Proč využívat portál ista24.cz?

Data, odečty, spotřeby a analýzy – kdykoliv k dispozici z pohodlí Vašeho domova.

▪ rychlý přístup k informacím - odečty přístrojů, analýzy, archiv dokumentů 
vyúčtování za předchozí období

▪ úspory - informace o spotřebách vody v jednotlivých bytech poskytované 
uživatelům vedou jednoznačně k úsporám

▪ odhalování chyb - hlášení o zpětných průtocích vody, extrémních a nízkých 
nulových spotřebách umožní majitelům a správcům domů dostatečně 
rychlou reakci a nápravu uvedených stavů

▪ přístup k informacím pro jednotlivé uživatele bytů - monitorování spotřeb 
a údajů naměřených na vodoměrech a rozdělovačích topných nákladů 

     v bytových jednotkách je důležité pro uživatele bytů a je v souladu
s připravovanou legislativou České republiky

Více informací Vám rádi poskytneme na našich webových stránkách 
www.ista.cz nebo nás kontaktuje na e-mailové adrese ista@ista.cz

Webový portál ista24.cz
vyúčtování tepla a vody
JEDNODUCHÉ – RYCHLÉ – PŘEHLEDNÉ

ista Česká republika s.r.o.  ▪  Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
telefon: +420 296 337 511  ▪  e-mail: ista@ista.cz  ▪  www.ista.cz
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S dálkovým odečtem a portálovými službami 
informace o spotřebě již v průběhu 
rozúčtovacího období

Cílem plánovaných změn v legislativě je zajistit
uživatelům bytových jednotek informace
o spotřebě tepla a vody v kratších časových
intervalech, aby mohli uvedenou spotřebu
rychleji reagovat a popřípadě ji regulovat.

Informace musí být srozumitelné běžným
uživatelům a zároveň i umožňovat srovnání
spotřeb a nákladů za aktuální období s
předchozími obdobími.

Výhodou dálkového odečtu je dostupnost portálových internetových služeb. Integrovaný 
portál ista24.cz registruje, analyzuje a archivuje informace o spotřebách tepla a vody. 
Kromě rychlého přístupu k informacích o spotřebách slouží také k odhalování chyb v 
systému, jako jsou například zpětné průtoky vody, kontrola nulových spotřeb nebo
nežádoucího úniku vody a umožňují uživatelům i správcům rychlou nápravu
uvedených stavů. Monitoring spotřeb pomůže objasnit nesrovnalosti ve vyúčtování.

Webportál ista24.cz

Na internetové stránce www.ista24.cz budete mít k dispozici veškeré důležité údaje:

Odečty přístrojů
▪ na jednom místě shromážděné údaje

potřebné pro provedení analýzy
▪ získávání dat pro meziodečty
▪ sronvávací analýzy spotřeb tepla a vody

za různá rozúčtovací období

Analýza a hlášení
▪ hodnoty spotřeb u jednotlivých přístrojů,

či bytů za dané období
▪ informace o zpětných tocích u vodoměrů
▪ hlášení přístrojů s nulovými náměry

za dané období
▪ srovnávací analýzy pro vybrané byty i objekty

Veškeré údaje je možno ukládat do souboru ve vašem počítači v běžných formátech.

Cílem plánovaných změn v legislativě je zajistit 
uživatelům bytových jednotek informace
o  spotřebě tepla a vody v kratších časových 
intervalech, aby mohli uvedenou spotřebu 
rychleji reagovat a popřípadě ji regulovat. 

Informace musí být srozumitelné běžným 
uživatelům a zároveň i umožňovat srovnání 
spotřeb a nákladů za aktuální období s 
předchozími obdobími.

Výhodou dálkového odečtu  je dostupnost portálových internetových služeb.  Integrovaný portál 
ista24.cz registruje, analyzuje a archivuje informace o spotřebách tepla a vody. Kromě rychlého 
přístupu k informacích o spotřebách slouží také k odhalování chyb v systému, jako jsou například 
zpětné průtoky vody, kontrola nulových spotřeb nebo nežádoucího úniku vody a umožňují 
uživatelům i správcům rychlou nápravu uvedených stavů. Monitoring spotřeb pomůže objasnit 
nesrovnalosti ve vyúčtování.

S dálkovým odečtem a portálovými 
službami informace o spotřebě již v
průběhu rozúčtovacího období

Od 1. ledna 2022 platí povinnost 
instalace dálkově odečitatelných 
měřidel. Dle návrhu změny zákona č. 
67/2013 Sb. v platném znění bude 
povinnost předávat měsíční spotřeby 
od 1.1.2023. Dle návrhu bude 
postačující poskytovat údaje 
elektronicky.
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