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VZÁCNOST, UŽITEK  

• většina statků je lidem dostupná pouze v omezeném 

množství – tato omezenost se nazývá vzácnost 

• vzácnost vyžaduje nutnost volby 

• volba musí být taková, aby přinesla co největší užitek 

(tzn. co největší uspokojení potřeb) 

• s rozvojem VT,… se dostupnost statků zvyšuje => 

snižuje se jejich vzácnost 
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celkový užitek 

• tj. celkové uspokojení potřeb 

• s růstem spotřebovávaných statků roste, ale užitečnost 

každého konkrétního statku při další spotřebě 

postupně klesá  

 

    celkový  

    užitek 

 

 

                                                    množství statků 

3 



mezní užitek 

• užitek, který přináší poslední přidaná jednotka, se 

nazývá mezní užitek 

 

    mezní          

    užitek 

 

 

 

                                           množství statků 
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• zákon klesajícího mezního užitku 

 s rostoucí spotřebou statku klesá jeho mezní užitek 
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Příklad – mezní užitek 

Jsme na školní exkurzi a nemáme svačinu. Hladoví 

přijdeme k občerstvení a koupíme si koláč: 

1. koláč zažene hlad pouze částečně 

2. koláč byl také užitečný, ale už méně 

3. koláč koupíme pro úplné odstranění hladu, ale už 

nedojíme 

4. koláč nekoupíme, neměl by pro nás žádný užitek 
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přírůstek užitku 

z 1. koláče 
přírůstek užitku 

z 2. koláče 

přírůstek užitku 

ze 3. koláče 

celkový užitek 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Za vzácný statek považujeme ten, který: 

 a) byl vyroben 

 b) je užitečný 

 c) je užitečný a jeho množství je omezené. 

2. Uveďte příklad vzácných statků a zdůvodněte. 

3. Uveďte příklad mezního užitku a vyjádřete graficky 
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