
Právní institut vypořádání

Cílem této práce je rozebrat právní institut vypořádání, institut, který tvoří významnou část 

právního řádu a poukázat na problémy a otázky, které se v praxi vyskytují nejčastěji. V této 

práci bych chtěla charakterizovat několik typů institutu vypořádání, každý  v krátkosti popsat, 

ukázat jejich zvláštní rysy a prozkoumat vztah mezi právním institutem jak je popsán 

v zákoně a tím, jak je aplikován v praxi.

Moje práce sestává ze čtyř kapitol, každá z nich se zabývá různými aspekty právního institutu 

vypořádání.

První kapitola je kapitola úvodní a definuje základní principy právního institut vypořádání, 

jeho historii a vývoj a změny s ním spojené.

Kapitola druhá je rozdělena do pěti podkapitol, každá z nich se zabývá jedním druhem 

vypořádání, včetně vypořádání bytového vlastnictví., a popisuje základní principy a zásady 

s těmito instituty spojené.

Třetí kapitola je rozdělena do pěti částí, které se zabývají právním institutem vypořádání 

do větší hloubky, i z hlediska vývoje judikatury.

První podkapitola popisuje vypořádání podílového spoluvlastnictví, jeho vývoje a základní 

principy, které se k němu váží. Druhá podkapitola se zaměřuje na vypořádání společného 

jmění manželů a vztahy mezi manželi, které z tohoto majetkového společenství vyplývají. 

Třetí kapitola popisuje bezdůvodné obohacení ve vztahu k podílovému spoluvlastnictví a 

kapitola čtvrtá se zabývá vypořádání. nároků ze zaniklého sdružení. Poslední podkapitola 

kapitoly třetí se zabývá vypořádáním dědictví.

Čtvrtou kapitolu tvoří závěr.

Hlavním cílem této práce je poukázat na nejčastější problémy se kterými se lze setkat ve 

vztahu k různým institutům vypořádání. Téma „Právní institut vypořádání“ je velmi široké a 

vzhledem k tomu, že v praxi se s ním setkáváme velmi často, nemůže být nikdy zcela 

vyčerpáno. Stále se objevují nové a nové otázky tak, jak je přináší běžný život. Právní institut 

vypořádání se mění tak, jak se mění společnost zvyky a samozřejmě zákony a jejich aplikace 

soudy. Právě pro tuto neustálou změnu a vývoj se budou znovu a znovu objevovat nové 

otázky a to přesto, že vztahy týkající se majetku budou stále stejné.




