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Petr Tégl působí v naší advokátní kanceláři od roku 2014 na pozici právního experta.
Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde
rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium v oboru
soukromé právo. Dále studoval v Polsku na Právnické fakultě Uniwersytetu Wrocław, kde i
příležitostně přednáší, a v Německu na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität
München. V roce 2016 se habilitoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v
oboru občanské právo.
V letech 2005–2010 byl odborným asistentem na katedře občanského práva Právnické fakulty
Univerzity Karlovy. Od roku 2010 byl odborným asistentem na katedře soukromého práva a
civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nyní je docentem a
rovněž členem vědecké rady na této fakultě. V letech 2007–2012 byl členem rekodifikační
komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem
komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním
řízení soudním. Byl rovněž členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu
spravedlnosti.
Od roku 2011 je Petr Tégl členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady
vlády. Dále je členem pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro vybrané legislativní otázky a členem sekce pro právo
soukromé České advokátní komory. Působí jako lektor Justiční akademie ČR. Je též vědeckým pracovníkem Ústavu státu a
práva Akademie věd ČR. Od roku 2015 je členem Komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku.
Kromě článků z oboru občanského práva hmotného a procesního publikovaných doma i v zahraničí je mj. spoluautorem
vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného (Wolters Kluwer, 2009) a spoluautorem Velkého akademického
komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s doc. JUDr. Filipem
Melzerem, Ph.D., LL.M.) a spoluautor velký komentář k občanskému zákoníku (Leges).
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