
 

 
 

JUDr. Bc. Martin Stančík 
Advokát 

Martin Stančík se specializuje na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů. 

 

V oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů se zaměřuje především na regulatorní aspekty 

poskytování finančních služeb, včetně licenčních řízení před Českou národní bankou, a na dluhové 

financování. 

 

Dále má zkušenosti s účastí na právních prověrkách (due diligence), přípravou a revizí obchodních 

smluv a přípravou právních analýz.  

 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře na pozici advokáta v roce 2018 pracoval v pražské 

pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, kde získal zkušenosti v oblasti 

dluhového financování, insolvencí a závazkového práva. V minulosti působil také v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře 

CMS Cameron McKenna. 

 
Transakce 
 

 právní poradenství českým společnostem a pobočkám zahraničních společností v souvislosti s udělením oprávnění k činnosti 

nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů 

 právní poradenství zahraniční bance v souvislosti s úpravou poskytování bankovních služeb v České republice 

 právní poradenství zahraniční pojišťovně v souvislosti s úpravou poskytování pojištění v České republice 

 právní poradenství české bance při zajištění exportního financování letadel a leteckého vybavení na Mauritius 

 právní poradenství české bance při zajištění financování výstavby a provozu obchodních center v Ruské federaci  

 právní poradenství české bance v insolvenčním řízení v souvislosti s výstavbou elektrárny v Turecku 

 právní poradenství na straně kupujícího při akvizici výrobního komplexu na území České republiky 

 právní poradenství na straně prodávajícího při prodeji nákupního centra na území České republiky 

 účast na právní prověrce české výrobní společnosti 

 právní poradenství českým společnostem a pobočkám zahraničních společností v České republice v pracovněprávní oblasti 
včetně sporů se zaměstnanci 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul JUDr. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2015), titul Mgr. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno (2014), titul Bc. 
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