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Jan Topinka vede v naší advokátní kanceláři skupinu pro bankovnictví, financování a kapitálové trhy. 
 
Zaměřuje se na oblast dluhového financování na straně věřitelů i dlužníků, na regulaci finančních 
služeb a transakce na kapitálových trzích. 
 
V poslední době se věnuje především implementacím regulace na finančním trhu, licenčním řízením 
u České národní banky, projektům kombinujícím finanční služby s technologiemi a právním aspektům 
obchodování s finančními nástroji. 
 
Má rovněž zkušenosti s prodeji a nákupy společností a s jejich restrukturalizacemi. V oblasti nákupů 
a prodejů se v uplynulých pěti letech účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak 

kupujících, zejména v odvětvích bankovnictví a finančních služeb, stavebnictví a private equity. 
 
Je aktivním členem daňové a právní skupiny České venture kapitálové asociace (CVCA) a působí v rozkladové komisi České národní 
banky (poradní orgán bankovní rady pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky). 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval pět let na různých právních pozicích v Komisi pro cenné papíry (dohledový úřad 
pro oblast kapitálového trhu, nyní jeho funkce plní ČNB), naposledy jako ředitel odboru, kde vedl projekt přípravy Komise pro cenné 
papíry na vstup do EU a podílel se na tvorbě řady koncepčních a metodických dokumentů v oblasti regulace finančního trhu. 
 
Doporučení mezinárodních publikací 
 
Rankingová agentura Chambers and Partners uvádí: Jan Topinka has a broad practice spanning debt financing, corporate finance, 
capital markets and regulatory matters within the financial services sector. Clients highlight his experience in the industry. Agentura 
IFLR1000 jej označuje jako Highly Regarded. 
 
Projekty 
 
 primární veřejná nabídka akcií Pivovary Lobkowicz Group na pražské burze 
 přijetí akcií mezinárodní pojišťovací skupiny k obchodování na vídeňské a pražské burze 
 dluhopisový program Cetelem a několik emisí dluhopisů přijatých k obchodování na pražské burze 
 emise dluhopisů Equa Bank (kvalifikovaných do Tier2 kapitálu banky) přijatých k obchodování na pražské burze 
 příprava oficiálního posudku Evropské centrální banky k nové české úpravě zajištěných dluhopisů 
 zřízení dluhopisového programu Garančního systému finančního trhu 
 licence obchodníka s cennými papíry Accredio 
 licence k poskytování investičních služeb Equa Bank 
 licence několika nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru 
 nákup retailového portfolia Citibank ze strany Raiffeisenbank 
 akvizice stavební spořitelny a následná fúze dvou stavebních spořitelen 
 projekt komplexního outsourcingu distribuce retailových produktů UniCredit Bank 
 komplexní zajištění veřejného nabízení a distribuce investičních fondů v České republice 
 přeshraniční fúze Erste Asset Management 
 založení tzv. single-asset podílového fondu nabízeného veřejnosti a investujícího do zahraničního private equity fondu 
 několik komplexních projektů přípravy na rekodifikaci soukromého práva (nový občanský zákoník) v bankách 
 příprava standardní retailové dokumentace ING Bank 
 financování akvizice a provozu NET4GAS 
 financování akvizice společnosti Radenska (Slovinské minerální vody) ze strany společnosti Kofola 
 směnečný program Dopravního podniku hlavního města Prahy  
 syndikované financování a směnečný program Pražské plynárenské 
 financování výstavby a dlouhodobého provozu základny městské hromadné dopravy v Plzni (PPP projekt) 
 financování akvizice a refinancování fotovoltaického projektu Brno Solar Park 
 komplexní refinancování a restrukturalizace českého výrobce umělého kamene Technistone 
 financování akvizice společnosti Sellier & Bellot 
 refinancování emise zajištěných dluhopisů Sellier & Bellot  
 české aspekty refinancování zadlužení strojírenské skupiny Norican prostřednictvím dluhopisů a úvěru 
 komplexní poradenství při financování a refinancování společností ze strojírenské skupiny Metalimex 



 

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) – člen daňové a právní komise 
člen rozkladové komise České národní banky 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1999), titul Mgr. 
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