Abstrakt
Ve své práci se věnuji právnímu institutu vypořádání a to jak právní úpravě v současnosti
účinné, tedy obsažené v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., tak v právní úpravě nové, tj.
obsažené v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb.
Cílem mé práce je charakterizovat různé typy vypořádání tak, jak se s nimi setkáváme,
a to jak v teorii, tak v praxi a upozornit na rozdíl mezi tím, jak jsou různé typy vypořádání
popsány v zákoně a jak vypadá aplikace těchto ustanovení v praxi s tím, že se také věnuji
úpravě v novém občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. a porovnávám obě úpravy, když
poukazuji na rozdíly v nové úpravě, na nová pojetí a odlišnosti, které přinesl vývoj právního
řádu. Je nepochybné, že v praxi se budou tyto obě úpravy ještě setkávat a proto považuji
takové srovnání za velmi užitečné a vhodné.
Má práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž se každá, vyjma úvodu a závěru, věnuje
jednomu druhu vypořádání, jednomu institutu vypořádání a popisuje základní principy a
zásady, které jsou s těmito instituty spojeny a na kterých jsou tyto instituty založeny.
V první úvodní kapitole nastiňuji obecné principy právního institutu vypořádání, jeho vývoj a
změny, které jej provázely.
Druhá se zabývá podílovým spoluvlastnictvím a to včetně vlastnictví bytového.
Kapitola následující je věnována společnému jmění manželů, resp. jeho vypořádání mezi
manžely, právy a povinnostmi, které z tohoto majetkového společenství vyplývají. Jsou zde
popsány jednotlivé způsoby vypořádání včetně vypořádání zákonným pravidlem. Jedna
z podkapitol je také věnována specifiku obchodního podílu, vypořádání obchodního podílu
jakožto součásti společného jmění manželů, což je otázka v současné době obzvláště aktuální.
Kapitola čtvrtá se zabývá bezdůvodným obohacením a to zvláště v souvislosti se
spoluvlastnictvím.
Následující kapitola je kapitolou věnovanou dědictví, jehož se nová právní úprava dotkla snad
nejvíce. Pokud jde o právní institut vypořádání, nelze ani opomenout vypořádání nároků ze
zaniklého sdružení, jemuž je věnována kapitola šestá, předposlední.
Poslední kapitolou je závěr, který pouze shrnuje moji práci.

Jelikož právní institut vypořádání je institutem velmi širokým, není ani možné zcela detailně
popsat do podrobností všechny instituty, všechny případy, kdy se s vypořádáním v právním
řádu setkáváme a není tedy ani možné detailně se věnovat všem změnám, které občanský
zákoník č. 89/2012 Sb. přináší. Obsahem práce bylo pouze nastínit ty z nejvýznamnějších
změn a přinést srovnání současně účinné právní úpravy s novou obsaženou v č. 89/2012 Sb.
občanském zákoníku. Je nepochybné, že ani občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nemohl vyřešit
veškeré sporné otázky, které se vážnou k právnímu institutu vypořádání, jelikož se budou
stále objevovat nové a nové otázky, tak jak je přináší běžný život, protože právní institut
vypořádání se mění tak jak se mění společnost a její zvyky. Tyto změny právě reflektují
zákony a aplikace a výklad těchto zákonů soudy. Právní institut vypořádání, institut, který se
týká běžného života, a se kterým se v životě velmi často setkáváme. Dříve či později se s ním
pravděpodobně setká každý z nás. Právě proto, že se jedná o institut běžný neustále se měnící,
reflektující změny ve společnosti, budou se dále objevovat nové a nové otázky a to přesto, že
ve své podstatě vztahy týkající se majetku vždy byly a budou stejné.

