
21. 12. 2020 Ceníky soudně ověřených překladů – Překlady / i-Translators.eu

https://www.i-translators.eu/ceniky-soudne-overenych-prekladu/ 1/7

Ceníky soudně ověřených překladů (https://www.i-
translators.eu/ceniky-soudne-overenych-prekladu/)
 27.11.2020

Citujeme: potřebovala bych soudně ověřený překlad z češtiny do angličtiny. Jedná se o cca 3 normostrany, bohužel jsme u Vás na stránkách nenašla
ceník (https://www.i-translators.eu/ceny-cenik/)a ráda bych se zeptala kolik stojí soudně ověřený překlad na normostranu. Důležité informace k
dokumentům pro určení ceny překladu: 

metoda vypracování, PDF hybridní, fyzické svázání?
v případě fyzického svázání, místo svázání překladu (https://www.i-translators.eu/preklady-vodickova/) (stát, město)?
kolik času bude na překlad od momentu zadání (počet dnů / hodin)?
o jaký text se jedná (medicína, technika, farmacie, úřední listina – standardní / nestandardní rozhodnutí soudu)?

(https://www.hupso.com/share/)

 (https://www.hupso.com/share/add.php?
service=twitter&title=Cen%C3%ADky%20soudn%C4%9B%20ov%C4%9B%C5%99en%C3%BDch%20p%C5%99eklad%C5%AF&url=https%3A%2F%2Fwww.i-

translators.eu%2Fceniky-soudne-overenych-prekladu%2F&via=PrekladyA)  (https://www.hupso.com/share/add.php?
service=facebook&title=Cen%C3%ADky%20soudn%C4%9B%20ov%C4%9B%C5%99en%C3%BDch%20p%C5%99eklad%C5%AF&url=https%3A%2F%2Fwww.i-

translators.eu%2Fceniky-soudne-overenych-prekladu%2F)  (https://www.hupso.com/share/add.php?
service=linkedin&title=Cen%C3%ADky%20soudn%C4%9B%20ov%C4%9B%C5%99en%C3%BDch%20p%C5%99eklad%C5%AF&url=https%3A%2F%2Fwww.i-

translators.eu%2Fceniky-soudne-overenych-prekladu%2F)  (https://www.hupso.com/share/add.php?
service=vkontakte&title=Cen%C3%ADky%20soudn%C4%9B%20ov%C4%9B%C5%99en%C3%BDch%20p%C5%99eklad%C5%AF&url=https%3A%2F%2Fwww.i-

translators.eu%2Fceniky-soudne-overenych-prekladu%2F)  (mailto:?Subject=Ceníky soudně ověřených překladů&Body=https://www.i-
translators.eu/ceniky-soudne-overenych-prekladu/)

Be the first of your friends to like this.Like

Potřebujete překlad?
 +420 608 666 582 (tel: +420608666582) 

 teamprekladatelu@gmail.com (mailto: teamprekladatelu@gmail.com)
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Vedoucí překladatel Gustav Vigato

KONTAKT: +420 608 666 582

GARANT KVALITY PŘEKLADŮ: 2004-2020

Tým expertních překladatelů (http://propreklady.cz) 
Praha 1, Praha 2 – předávání ověřených překladů 
Tel: +420 608 666 582.

Email: teamprekladatelu@gmail.com (mailto:teamprekladatelu@gmail.com)

Scientific Team s.r.o. (od roku 2016) 
Náměstí Přátelství 1518/2 
102 00, Praha – Hostivař 
IČ: 05438705
 

Specializace v
překladech:

Specializace (https://www.i-
translators.eu/)
Bezpečnostní list – nemčina
(https://www.i-
translators.eu/bezpecnostni-list-nemcina/)
Bezpečnostní listy – pravidla
(https://www.i-
translators.eu/bezpecnostni-listy-
pravidla/)
Ceny překladů (https://www.i-
translators.eu/ceny-cenik/)

Důležité dokumenty
Obchodní podmínky (https://www.i-
translators.eu/obchodni-podminky/)
Obchodní klauzule z občanského
ZÁKONÍKU (https://www.i-
translators.eu/obchodni-klauzule-z-
obcanskeho-zakoniku/)
Citlivé osobní údaje o zdravotním stavu
fyzických osob (https://www.i-
translators.eu/citlive-osobni-udaje-o-
zdravotnim-stavu-fyzickych-osob/)

Specifika překladů:

http://propreklady.cz/
mailto:teamprekladatelu@gmail.com
https://www.i-translators.eu/
https://www.i-translators.eu/bezpecnostni-list-nemcina/
https://www.i-translators.eu/bezpecnostni-listy-pravidla/
https://www.i-translators.eu/ceny-cenik/
https://www.i-translators.eu/obchodni-podminky/
https://www.i-translators.eu/obchodni-klauzule-z-obcanskeho-zakoniku/
https://www.i-translators.eu/citlive-osobni-udaje-o-zdravotnim-stavu-fyzickych-osob/


21. 12. 2020 Ceníky soudně ověřených překladů – Překlady / i-Translators.eu

https://www.i-translators.eu/ceniky-soudne-overenych-prekladu/ 3/7

Ceny Speciál (https://www.i-
translators.eu/ceny/)
České překlady (https://www.i-
translators.eu/ceske-preklady-2/)
Čeština, korektury (https://www.i-
translators.eu/cestina-korektury/)
Dodací podmínky / переводы в области
бизнеса (https://www.i-
translators.eu/dodaci-podminky-v-
rustine/)
Ekonomické překlady: obchodně-právní
(https://www.i-translators.eu/ekonomicke-
preklady/)
Evropské překlady (https://www.i-
translators.eu/evropske-preklady/)
FAQ – nejčastější dotazy: překlady
(https://www.i-translators.eu/faq/)
Internetové překlady (https://www.i-
translators.eu/internetove-preklady/)
Kontakt na Tým překladatelů: 608 666 582
(https://www.i-translators.eu/kontakty/)
Resumé překládaných jazyků
(https://www.i-translators.eu/resume-
prekladanych-jazyku/)
Manuál v ruštině (https://www.i-
translators.eu/manual-v-rustine/)
Medicínské překlady (https://www.i-
translators.eu/medicinske-preklady/)
Německé technické překlady
(https://www.i-translators.eu/nemecke-
technicke-preklady/)
Obchodní překlady (https://www.i-
translators.eu/obchodni-preklady/)
Obchodní překlady ruštiny (https://www.i-
translators.eu/obchodni-preklady-
rustiny/)
Odborná právní angličtina: překlad
(https://www.i-translators.eu/odborna-
pravni-anglictina-preklad/)
Překlady smluv (https://www.i-
translators.eu/pravni-preklady/preklady-
smluv/)
Překlad bezpečnostního listu –
francouzština (https://www.i-
translators.eu/preklad-bezpecnostniho-
listu-francouzstina/)
Překlad bezpečnostního listu – polština.
(https://www.i-translators.eu/preklad-
bezpecnostniho-listu-polstina/)
Překlad bezpečnostního listu z italského
jazyka (https://www.i-
translators.eu/preklad-bezpecnostniho-
listu-z-italskeho-jazyka/)
Překlad bezpečnostního listu z německého
jazyka. (https://www.i-
translators.eu/preklad-bezpecnostniho-
listu-z-nemeckeho-jazyka/)
Chemický zákon a příprava listu
(https://www.i-translators.eu/chemicky-
zakon-a-priprava-listu/)
Překlad do angličtiny (https://www.i-
translators.eu/preklad-do-anglictiny/)

+ překlady s 21 % slevou pro neplátce
DPH 
+ noční ověřené překlady s předáním po
24. hodině 
+ víkendové překlady 
+ vysoká kvalita překladů 
+ bezkonkurenční cena 
+ ověřené překlady na fakturu
+ překlady s ověřením Incl. delivery 
+ lékařské překlady přímo od lékařů
+ překlady klinických studií 
+ expertní technické překlady 
+ překlady formátů DWG, PPTX, DXF, AD 
+ překlady formátů PSD, EPS, CDR, CAD 
+ kontrola B. listů a jejich zpracování 
+ bezpečnostní listy - zpracování dle CLP 
+ vyhotovení prohlášení o vlastnostech 
+ registrace BL do CHLaP 
+ překlady dle SZPI 
+ ověřené překlady 
+ špičkové jazykové korektury v Čj, Aj a
dalších jazycích 

Skupiny překladů:
Jazykové korektury (https://www.i-
translators.eu/category/jazykove-
korektury/)
Medicínské překlady (https://www.i-
translators.eu/category/medicinske-
preklady/)
Obchodní překlady (https://www.i-
translators.eu/category/obchodni-
preklady/)
Právní a ověřené překlady (https://www.i-
translators.eu/category/pravni-preklady/)
Překlady pro firmy a výrobní podniky
(https://www.i-
translators.eu/category/preklady-pro-
firmy-a-vyrobni-podniky/)
Překlady smluv (https://www.i-
translators.eu/category/preklady-smluv/)
Překlady z oboru chemie (https://www.i-
translators.eu/category/preklady-z-oboru-
chemie/)
Soudní tlumočení (https://www.i-
translators.eu/category/soudni-
tlumoceni/)
Super-expresní překlady (https://www.i-
translators.eu/category/super-expresni-
preklady/)
Technické překlady (https://www.i-
translators.eu/category/technicke-
preklady/)
Tlumočení (https://www.i-
translators.eu/category/tlumoceni/)
Úředně ověřené překlady (https://www.i-
translators.eu/category/uredne-overene-
preklady/)
Ze světa překladů (https://www.i-
translators.eu/category/vsechny-
nejctenejsi-clanky/)
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Překlad němčina: chemie (https://www.i-
translators.eu/preklad-nemcina/)
Překlad z italštiny – švýcarské právo
(https://www.i-translators.eu/preklad-z-
italstiny-svycarske-pravo/)
Překladatel z/do ruštiny, slovníky, paměti,
CAT nástroje (https://www.i-
translators.eu/prekladatel-z-rustiny-
slovniky-pameti-cat-nastroje/)
Odborné překlady do češtiny
(https://www.i-translators.eu/odborne-
preklady-do-cestiny/)
Překlady lékařských textů – angličtina
(https://www.i-translators.eu/preklady-
lekarskych-textu-anglictina/)
Překlady maďarštiny (https://www.i-
translators.eu/preklady-madarstiny/)
Překlady němčiny (https://www.i-
translators.eu/preklady-nemciny/)
Překlady od akademiků (https://www.i-
translators.eu/preklady-od-akademiku/)
Překlady od akademiků bez poplatků
prostředníkům (https://www.i-
translators.eu/preklady-od-
akademikupreklady-bez-
zprostredkovacich-poplatku/)
Překlady pro česko-holandské firmy
(https://www.i-translators.eu/preklady-
pro-cesko-holandske-firmy/)
Překlady ruštiny: „perevody“
(https://www.i-translators.eu/preklady-
rustiny-perevody/)

Partneři:
Překlady (http://propreklady.cz) Manželská
poradna (http://mojra.cz)

Poslední překlady:
Identita registrátora – prchavé zmesi:
karta bezpečnostných údajov 
(https://www.i-translators.eu/identita-
registratora-prchave-zmesi-karta-
bezpecnostnych-udajov/)
Bezpečnostní listy pro slovenské klienty
(https://www.i-
translators.eu/bezpecnostni-listy-pro-
slovenske-klienty/)
CAD překlad – průběh práce
(https://www.i-translators.eu/cad-preklad-
prubeh-prace/)
Překlady pasů z ruštiny do českého jazyka
(https://www.i-translators.eu/preklady-
pasu-z-rustiny-do-ceskeho-jazyka/)
Překlad BL do slovenštiny (https://www.i-
translators.eu/preklad-bl-do-slovenstiny/)
Výpočty, countings (Fanta´s style)
(https://www.i-translators.eu/vypocty-
countings-fantas-style/)
Překlady v CADu z angličtiny do
maďarštiny (https://www.i-
translators.eu/preklady-v-cadu-z-
anglictiny-do-madarstiny/)
Ceníky soudně ověřených překladů
(https://www.i-translators.eu/ceniky-
soudne-overenych-prekladu/)
Překlad vysvědčení / Диплом о среднем
специальном + Европас (https://www.i-
translators.eu/preklad-vysvedceni-
%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc-
%d0%be-
%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc-
%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-
%d0%b5%d0%b2%d1%80/)
Překlady v CADu do maďarštiny
(https://www.i-translators.eu/preklady-v-
cadu-do-madarstiny/)
Překlad VS diplomu z latiny do anglčtiny
(https://www.i-translators.eu/preklad-vs-
diplomu-z-latiny-do-anglictiny/)

Nejoblíbenější témata:
anglické smlouvy (https://www.i-
translators.eu/tag/preklady-smluv-z-
anglictiny/) bezpečnostní listy (https://www.i-

translators.eu/tag/preklady-bezpecnostnich-listu/) etikety k
výrobkům (https://www.i-
translators.eu/tag/etikety-pro-bezpecnostni-

listy/) expresní (https://www.i-
translators.eu/tag/expresni-

preklady/) expresní
angličtina (https://www.i-
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translators.eu/tag/expresni-
preklady-anglictiny/)

expresní italština
(https://www.i-
translators.eu/tag/italske-
preklady-expresne/)
expresní korektura (https://www.i-
translators.eu/tag/expresni-

korektura/) expresní němčina
(https://www.i-
translators.eu/tag/expresni-
preklady-nemciny/) expresní
ruština (https://www.i-
translators.eu/tag/expresni-
rustina/) grafické
zpracování manuálů
(https://www.i-
translators.eu/tag/graficke-
zpracovani-manualu/) hypoteční

smlouva (https://www.i-

translators.eu/tag/hypotecni-smlouva-preklad/)

korektura angličtiny (https://www.i-
translators.eu/tag/korektura-
anglictiny/) lékařská práce (https://www.i-
translators.eu/tag/lekarske-preklady/) manuály ke

strojům (https://www.i-translators.eu/tag/preklady-manualu/)

manuály k zařízením (https://www.i-
translators.eu/tag/manualy-ke-strojum-a-
vyrobnim-linkam/) maturitní vysvědčení
(https://www.i-translators.eu/tag/preklady-
maturitnich-vysvedceni/) medicínská technika
(https://www.i-translators.eu/tag/medicinsko-

technologicke-preklady/) Medicínská
technika (https://www.i-
translators.eu/tag/medicinska-
technika/) nájemní smlouva (https://www.i-

translators.eu/tag/preklad-najemni-smlouvy-zdo-anglictiny/)

ověřená angličtina
(https://www.i-
translators.eu/tag/overene-
preklady-anglictina/)
ověřená arabština
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(https://www.i-
translators.eu/tag/overene-
preklady-arabstiny/) ověřeně

(https://www.i-translators.eu/tag/overene-

preklady/) polský soudní
tlumočník
(https://www.i-
translators.eu/tag/polsky-
soudni-tlumocnik/) pracovní

smlouvy (https://www.i-translators.eu/tag/preklad-pracovni-

smlouvy/) právní překlady (https://www.i-

translators.eu/tag/pravni-preklady-2/)

překladatel ruštiny
(https://www.i-
translators.eu/tag/prekladatel-
rustiny/) Překlady manuálů do švédštiny

(https://www.i-translators.eu/tag/preklady-

manualu-do-svedstiny/) Překlady smluv Praha 2
(Vinohrady) (https://www.i-
translators.eu/tag/preklady-smluv-praha-2/)
překlady webových stránek (https://www.i-

translators.eu/tag/preklady-webovych-stranek/)

Překlady z/do arabštiny
(https://www.i-
translators.eu/tag/preklady-
zdo-arabstiny/) smlouvy expresně

(https://www.i-translators.eu/tag/expresni-

preklady-smluv/) smlouvy Praha
1 (https://www.i-
translators.eu/tag/preklady-
smluv-praha-1/) soudní němčina

(https://www.i-translators.eu/tag/soudni-nemcina/) soudní

ověření (https://www.i-translators.eu/tag/soudni-preklady/)

soudní ověření (https://www.i-
translators.eu/tag/preklady-se-

soudnim-overenim/) soudní
polština (https://www.i-
translators.eu/tag/soudni-
polstina/) soudní tlumočník
anglického jazyka
(https://www.i-
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translators.eu/tag/soudni-
tlumocnik-anglickeho-
jazyka/) Soudní tlumočník němčiny

(https://www.i-translators.eu/tag/soudni-
tlumocnik-nemciny/) soudní tlumočník ruštiny

(https://www.i-translators.eu/tag/soudni-tlumocnik-

rustiny/) technická němčina (https://www.i-
translators.eu/tag/technicke-preklady-
nemciny/) technické texty (https://www.i-
translators.eu/tag/technicke-preklady-2/)

úřední francouzština
(https://www.i-
translators.eu/tag/uredni-

francouzstina/) úřední
překlady Praha 1
(https://www.i-
translators.eu/tag/uredni-
preklady-praha-1/) úřední

překlady Praha 2
(https://www.i-
translators.eu/tag/uredni-
preklady-praha-2/) Česká Lípa

(https://www.i-translators.eu/tag/ceska-lipa/)
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