
Abstrakt 

Societa 

Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako 

smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen 

pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto 

svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, 

především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní 

kapitoly a závěr. 

První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků 

souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku 

(consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt 

používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na 

základech society její vývojová adaptace – compagnia – která přispěla k prudkému rozvoji 

námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo 

v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl 

bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o 

pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně 

společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. 

Druhá kapitola se pokouší o teoretické ukotvení society v systému českého 

soukromého práva a její odlišení od vybraných soukromoprávních korporací. Jsou 

analyzovány charakteristické rysy society, její specifické postavení v rámci smluvního práva a 

výhody a nevýhody sdružování osob v této formě.   

Třetí kapitola se věnuje pozitivněprávní úpravě society v současném právu, 

tj. společnosti dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Po vymezení podstatných náležitostí 

tohoto smluvního typu se výklad věnuje především vzniku a zániku členství na společnosti, 

příspěvkům společníků na společný účel, pravidlům správy vnitřních záležitostí společnosti a 

jednání kolektivu smluvních stran jménem společnosti. Zvláštní pozornost je věnována otázce 

kogentnosti a dispozitivnosti některých ustanovení občanského zákoníku o společnosti.   

Závěr této práce se pokouší o syntézu provedených dílčích analýz a stanovuje výzvy 

při výkladu pozitivního práva na pozadí získaných historických a teoretických znalostí o 

societě. 
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