
Prima Lingua 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele (překladatele): 

 

1.    Překladatel je povinen písemnou či elektronickou objednávku potvrdit e-mailem na 

adresu preklady@primalingua.cz 

 

2.    Překladatel se potvrzením objednávky zavazuje řádně provést objednaný překlad a 

v dohodnutém termínu ho předat předem smluveným způsobem společnosti PRIMA 

LINGUA s.r.o., obvykle na e-mail: preklady@primalingua.cz, jako záložní e-mail používáme 

primalin@seznam.cz, zakázky nad 10MB doporučujeme posílat přes www.uschovna.cz 

 

PŘI PŘEDÁNÍ PŘEKLADU UVEDE V TEXTU EMAILU POČET NORMOSTRAN 

(1NS=1800 ZNAKŮ S MEZERAMI), UVÁDÍ SE NA JEDNO DESETINNÉ ČÍSLO 

(např.3,4ns) 

 

3.    Překladatel ručí za správnost překladu, v případě jakýchkoli nejasností, tyto uvede do 

žlutě označené poznámky k další konzultaci s klientem, popř. rodilým mluvčím. Pokud dojde 

k reklamaci ze strany klienta, překlad na vlastní náklady přepracuje. 

 

4.    Překladatel má právo na vyplacení odměny za překlad dle předem smluvených podmínek 

v objednávce (sazby za ns/slovo/celý překlad), obvykle do 30 dní od odevzdání překladu. 

Překladatel uvede na fakturu ID kód překladu nebo doloží k faktuře výkaz obsahující kódy 

z informačního systému PRIMA LINGUA s.r.o. 

 

5.    Překladatel svým písemným souhlasem s objednávkou stvrzuje, že veškeré informace a 

dokumenty poskytnuté společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. v souvislosti s objednávkou 

považuje za přísně důvěrné a zavazuje se, že tyto nijak nevyužije pro své potřeby ani 

neposkytne žádné neoprávněné osobě, Oprávněnými osobami jsou pouze zaměstnanci 

společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. 

 

6.    Překladatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. 

přímo kontaktovat klienta. V případě porušení této povinnosti je překladatel povinen uhradit 

společnosti PRIMA LINGUA s.r.o. smluvní pokutu ve výši CZK 50 000,- za každé jednotlivé 

porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. 

 

7.    Pokud překladatel odstoupí od smlouvy (objednávky) na překlad, je povinen tak učinit 

písemně (po telefonickém oznámení na 774 87 43 52) a v dostatečně dlouhé lhůtě pro zadání 

překladu u jiného překladatele. Pokud tak učiní bez závažného důvodu, nebudou mu uhrazeny 

prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu. 

 

8.    Pokud překladatel bez předchozího včasného písemného oznámení nedodá překlad 

v dohodnutém termínu, jeho nárok na smluvenou odměnu za překlad zaniká. Pokud 

nedodáním překladu vznikne klientovi škoda a klient ji bude u společnosti PRIMA LINGUA 

s.r.o. nárokovat, budou takto prokazatelně vzniklé škody překladateli přefakturovány v plné 

výši. 

 
PRIMA LINGUA s.r.o., kancelář Dolní náměstí 13, Opava, učebny: Zacpalova 27, 746 01 Opava,  

IČO:25390881, DIČ: CZ25390881 

Zápis v OR vedeném u KS v Ostravě, oddílC, vložka 17749 

www.primalingua.cz,www.prima-preklady.cz 
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