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Mezní náklady na faktor

• Množství výrobního faktoru, které firma najímá, závisí
nejen na výnosech, ale také na nákladech

• Mezní náklady na výrobní faktor (Marginal Factor Costs 
– MFC) – jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při 
najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru

• Jde o změnu v celkových nákladech firmy v důsledku 
zaměstnání dodatečné jednotky výrobního faktoru

MFC =    TC /    F



Mezní náklady na faktor

• Při dokonalé konkurenci na trhu výrobních faktorů firma 
najímá vstupy za ceny určené trhem – firma přijímá tržní
cenu

• Firma totiž najímá tak malý podíl daného vstupu, že její
činnost nemůže ovlivnit jeho cenu

• Přírůstek nákladů na faktor je proto určen výší jeho ceny

MFC  =  PF



Graf – Mezní náklady na výrobní faktor

• Předpokládáme mzdovou sazbu 60Kč/hod
• Křivka mezních nákladů na výrobní faktor je současně

křivkou nabídky výrobního faktoru dané firmě = různé
množství vstupu je nabízeno při určité (trhem určené) 
ceně výrobního faktoru

F

P
F

60
MFC



Rovnováha dokonale konkuren ční firmy

• Firma maximalizující zisk bude najímat dodatečné
množství vstupu, dokud jí bude přinášet vyšší dodatečné
příjmy než náklady (MRP > MFC)

• Firma je v rovnováze, pokud se příjem z mezního 
produktu faktoru shoduje s mezními náklady na výrobní
faktor

MRP = MFC



Rovnováha dokonale konkuren ční firmy

• Je-li MRP > MFC
– Firma najímá další jednotky výrobního faktoru a 

rozšiřuje výrobu až na úroveň, při níž poklesne MRP 
na výši MFC na výrobní faktor

• Je-li MRP < MFC
– Firma snižuje nájem daného výrobního faktoru a 

omezuje výrobu, příjem z MRP příslušného faktoru 
roste až na úroveň MFC



Rovnováha dokonale konkuren ční firmy

• Protože v podmínkách dokonalé konkurence platí, že 
zvýšení množství vstupu nevede k růstu jeho ceny, tedy 
že MFC na faktor se rovnají jeho ceně, pro rovnovážný 
stav platí:

MRP = MFC = PF



Rovnováha dokonale konkuren ční firmy

• Firma zvyšuje množství najímaného výrobního faktoru 
dokud se MRP tohoto výrobního faktoru nevyrovná s 
úrovní ceny výrobního faktoru

• Pro jednotlivé výrobní faktory to znamená, že v 
rovnováze:
– MRP půdy = sazba pozemkové renty
– MRP práce = mzdová sazba
– MRP kapitálu = úroková míra
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Poptávka po výrobním faktoru

• Cena za faktor v dokonalé konkurenci nezávisí na 
chování jedné firmy, může se však měnit v závislosti na 
podmínkách trhu (změna tržní poptávky)

• Protože MFC = PF, změna ceny způsobí posun přímky 
MFC a v důsledku toho se posune bod rovnováhy –
průsečík této přímky s křivkou MRP

• Pro různé úrovně ceny vstupu existují rovnovážná
množství daného faktoru daná průsečíkem MRP a MFC

křivka MRP je tedy od určitého bodu (výše ceny) 
současně křivkou poptávky firmy po faktoru



Graf

Odvození k řivky poptávky firmy po výrobním faktoru
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Změna poptávky firmy po výrobním faktoru

• Změnu poptávky, která se projeví posunem křivky 
poptávky, mohou způsobit zejména následující faktory:
– Změna poptávky po finální produkci 
– Množství jiných vstupů
– Změny v technologii



Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé
konkurenci

• Stejně jako v podmínkách dokonalé konkurence, tak i v 
nedokonalé konkurenci, určuje poptávku firmy po 
výrobním faktoru MRP

• Velikost MRP vstupu je však na podmínkách konkurence 
závislá

• MRP výrobního faktoru je v případě nedokonalé
konkurence na trhu výrobků a služeb násobkem MPP a 
MR, získaného prodejem dodatečné jednotky zboží

MRP = MPP .  MR



Graf – MRP v nedokonalé konkurenci
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