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Filip Čabart se specializuje na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů. 
 
V oblasti bankovnictví a financí se zaměřuje na všechny typy financování, včetně syndikovaných úvěrů, 
a to jak na straně věřitelů, tak i dlužníků a dále na nakládání s portfolii pohledávek a finančních transakcí 
s nimi spojených. V posledních letech se účastnil řady mezinárodních i tuzemských transakcí, kde 
poskytoval právní poradenství předním mezinárodním i tuzemským finančním institucím a významným 
společnostem. 
 
V oblasti kapitálových trhů se zaměřuje především na právní a regulační aspekty poskytování finančních 
služeb a kolektivního investování, nabídky cenných papírů a přijímání k obchodování na veřejných 
trzích. 

 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v advokátní kanceláři Weinhold Legal a dříve v advokátní kanceláři Allen & Overy. 
 
Projekty 
 
 poradenství významné české investiční skupině při jednom z největších projektů financování nemovitostí roku 2013 v souvislosti 

s výstavbou maloobchodního/kancelářského projektu v centru Prahy 
 poradenství přednímu světovému poskytovateli finančních služeb při financování a akvizici portfolia pohledávek českých zákazníků 
 poradenství významnému českému poskytovateli finančních služeb v souvislosti s realizací směnečného programu 
 poradenství bance v souvislosti s prodejem portfolia nesplácených úvěrů 
 poradenství dlužníkovi při financování akvizice výrobce elektromechanických součástek a provozním financování nabytého majetku 
 poradenství zahraniční finanční instituci ohledně celosvětové akvizice průmyslově-stavební skupiny z hlediska českého práva 
 poradenství věřiteli ohledně českých právních aspektů jedné z největších finančních transakcí roku 2011, v rámci níž bylo rovněž 

poskytováno české zajištění financování poskytnutého mezinárodní průmyslové a automobilové skupině 
 poradenství jednomu z předních českých vydavatelů při financování akvizice tiskárny 
 poradenství řadě bank a jiných finančních institucí ohledně dluhového financování, zejména výstavby, akvizice nebo refinancování 

výstavby fotovoltaických elektráren 
 poradenství vedoucímu českému developerovi FVE při financování v rámci skupiny 
 poradenství bance při přípravě všeobecných podmínek pro financování firemních klientů 
 poradenství zahraniční bance při financování akvizice železničních souprav českou společností 
 poradenství finanční instituci při akvizici portfolia leasingových pohledávek 
 poradenství bankovní instituci při financování akvizice významného logistického parku 
 poradenství bance při financování akvizice výrobního závodu ve slévárenství a ocelářství a provozním financování nabytého majetku 
 poradenství přednímu agrochemickému holdingu při financování výstavby továrny na výrobu MEŘO 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2009), titul Mgr. 
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