Cílem mé práce je zamyslet se nad právním institutem vypořádání z obecného
hlediska, dále charakterizovat samotný pojem vypořádání v občanském právu a podrobněji
představit jednotlivé způsoby vypořádání, jak jsou upraveny v dnes účinném občanském
zákoníku a posléze i v občanském zákoníku v budoucnu účinném. Práce je rozdělena do pěti
kapitol. První kapitola je úvodní kapitolou. Zde je definován pojem právního institutu
vypořádání jako jednoho z významných institutů civilního práva v oblasti majetkových
poměrů. Kapitola druhá s názvem vypořádání podílového spoluvlastnictví je rozdělena do
šesti podkapitol. První podkapitola se věnuje podílovému spoluvlastnictví v občanském
právu. Druhá podkapitola se věnuje vzniku a zániku podílového spoluvlastnictví. Je-li
podílové spoluvlastnictví zrušeno, provede se jeho vypořádání. Tudíž se třetí a čtvrtá
podkapitola zabývá možnými způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to dohodou
mezi spoluvlastníky nebo soudním rozhodnutím. Způsoby vypořádání soudním rozhodnutím
se zabývá podkapitola pátá. Poslední šestá podkapitola obsahuje úpravu spoluvlastnictví a
jeho vypořádání ve světle občanského zákoníku v budoucnu účinného. Třetí kapitola se
věnuje problematice vypořádání společného jmění manželů a je rozčleněna do deseti
podkapitol. První a druhá podkapitola pojednává stručně o právní formě uspořádání
majetkových poměrů mezi manžely, vzniku, změně a zániku společného jmění manželů. Třetí
podkapitola je věnována obecné charakteristice vypořádání SJM. O jednotlivých způsobech
vypořádání, a v rámci různých řízení pojednává podkapitola čtvrtá až devátá. Poslední
podkapitola se zabývá úpravou vypořádání SJM dle občanského zákoníku v budoucnu
účinného. Čtvrtá kapitola je rozdělena do pěti podkapitol a je věnována vypořádání dědictví
v rámci dědického řízení. Po smrti zůstavitele následuje dědické řízení, v rámci kterého
dochází k vypořádání dědictví (majetek zůstavitele) mezi dědice. O možných způsobech
vypořádání pojednávají následující podkapitoly. Pátá kapitola se věnuje vypořádání dědictví
dle občanského zákoníku v budoucnu účinného. V poslední kapitole je pojednáno o
vypořádání v těch situacích, kde sice občanský zákoník přímo nehovoří o vypořádání, avšak
kde také dochází k úpravě majetkových poměrů mezi více osobami. Jde o vypořádání mezi
vlastníkem a držitelem, mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby v případě zřízení
neoprávněné stavby a mezi solidárně zavázanými a oprávněnými subjekty.

