JUDr. Petr Toman, LL.M.
„Sebevědomá advokacie, která musí být slyšet.“
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JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

vnějším vztahům, mediální politice, samosprávě, legislativě

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

sebevědomá, silná a noblesní advokacie v turbulentní době

•

obrana důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem ve všech podobách

•

podpora projektů zajišťujících širší informovanost advokátů i veřejnosti
o činnosti Komory a jednotlivých advokátů

•

rozšíření servisních činností Komory pro každého advokáta

•

podpora širšího zapojení advokátů do činnosti Komory

•

otevření diskuse o novém znění Pravidel profesionální etiky

•

podpora změn pravidel výkonu advokacie (paralegal,
zprostředkování mandátu, informovaný souhlas klienta)

•

dokončení a další rozvoj nových webových stránek Komory, které by měly být
otevřenou vstupní branou pro její komunikaci s veřejností, advokáty
i koncipienty

provize

za

„Mé záměry pro kandidaturu do představenstva České advokátní komory jsou popsány
v Programovém prohlášení Moderní advokacie, na jehož přípravě jsem se podílel, a navazují
na mou práci v orgánech advokacie v předchozích letech. Z posledních let mám největší
radost z Advokátního deníku, který považuji za hlavní informační zdroj, kterým Komora
komunikuje s veřejností, s ostatními právnickými profesemi i s každým jednotlivým
advokátem. Cíl splnily i další mé projekty realizované v předchozích čtyřech letech –
Advokáti do škol a Advokáti proti totalitě, které přitáhly značný zájem veřejnosti o činnost
advokacie a hodnoty, které zastává.
Do představenstva kandiduji s cílem v této činnosti pokračovat a dělat ji ještě o trochu lépe.
Prostě i nadále chci, aby advokacie byla vidět a slyšet, aby žádný pozitivní skutek advokáta
nezůstal nepovšimnut a aby každému názoru Komory byla věnována patřičná pozornost.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně), ukončení 1984

•

1984 – advokátní koncipient v Advokátní poradně v Chomutově

•

1987 – advokátní zkouška

•

1990 – zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou

•

1990 až 1992 – poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní
republiky, člen předsednictva FS ČSFR, člen Ústavně-právního výboru FS ČSFR,
mluvčí Komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

•

od roku 1993 advokát v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář (od roku 2009 ve
formě s. r. o.), v letech 2009–2020 pod názvem TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s. r. o.

•

od roku 2005 člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory, od roku 2017 jeho
předseda

•

od roku 2006 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České
advokátní komory, od roku 2017 jeho místopředseda

•

od roku 2006 předseda redakční rady Bulletinu advokacie

•

v letech 2011–2014 člen užšího senátu Rozkladové komise Ministra zemědělství ČR

•

v letech 2011 až 2019 člen Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské Univerzity

•

od roku 2017 náhradník představenstva České advokátní komory

•

zakládající člen a člen prezidia Unie obhájců České republiky, z. s.

•

v letech 2015–2019 lektor Ústavu práva a právní vědy

•

od roku 2021 předseda redakční rady Advokátního deníku

Publikační činnost
•

spoluautor publikace „Advokáti proti totalitě“ (nakladatelství Mladá fronta, Praha,
2019)

•

spoluautor publikace „Nestoři české advokacie“ (nakladatelství ČAK, Praha, 2016)

•

spoluautor publikace „Umíme si půjčovat?“ (Sdružení českých spotřebitelů, 2006)

•

spoluautor publikace „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ (Sdružení českých spotřebitelů,
2005)

•

spoluautor „Komentáře k občanskému zákoníku“ (nakladatelství Linde Praha, a. s.,
2002)

•

spoluautor publikace „Ochrana dobré pověsti a názvu
(nakladatelství Linde Praha, a. s., 2001)

právnických osob“

