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Příloha 1 – Typologie poptávkově orientovaných opatření 

inovační politiky  

Nástroj Role státu Popis 
Veřejná poptávka 

Obecné zakázky Nákup a využívání Stát při tendru klade inovace za hlavní kritérium (ve formě 
specifikace potřeb, nikoli konkrétního produktu) 

Strategické zakázky 
na specifickou 
technologii 

Nákup a využívání Stát přímo poptává již existující inovaci, za účelem jejího 
tržního prosazení a rozšíření, nebo záměrně stimuluje 
rozvoj a tržní prosazení nové inovace formulací 
specifických potřeb. 

Kooperativní zakázky Nákup / 
usměrňování 
využívání 

Stát je členem skupiny poptávajícím a stará se o 
koordinaci zakázky a specifikaci potřeb. V některých 
případech stát pouze organizuje soukromou zakázku, 
avšak sám inovaci nevyužívá. 

Přímá podpora pro soukromou poptávku 

Poptávkové subvence Spolufinancování Přímé dotace na soukromé pořízení inovačních 
technologií. 

Daňové pobídky Spolufinancování Možnosti amortizace na jisté inovační technologie. 

Nepřímá podpora pro soukromou i veřejnou poptávku: informace a usnadňování 

Zvyšování povědomí 

Informování 

Stát zahájí informační kampaň, propaguje nová řešení, 
vede či podporuje předváděcí projekty ve snaze vytvořit 
důvěru veřejnosti nebo dané cílové skupiny v nějakou 
inovaci. 

Dobrovolné štítky a 
informační kampaně 

Podpora šíření 
informací 

Stát podporuje koordinovaný soukromý marketing na 
zvýraznění výkonnostních a bezpečnostních 
charakteristik. 

Školení a vzdělávání Vytvoření možností U soukromých spotřebitelů či výrobců se vytváří se 
povědomí o inovačních možnostech, které se jim zároveň 
poskytují k užití.  

Vyjadřování a 
předvídání 

Organizace debat Sociálním skupinám, potenciálním spotřebitelům, je 
umožněno vyjádřit své budoucí preference (a obavy) k 
vývoji trhu. 

Regulace poptávky nebo vztahu poptávky a nabídky 

Regulace fungování a 
výroby produktu 

Regulace informací o 
produktu 

Stát nastavuje normy pro výrobu a zavádění inovací 
(např. povolení, recyklační požadavky), aby poptávající 
spolehlivě věděl, jak daný produkt funguje a jak je 
vyráběn.  

Normy používání 

Regulace a kontrola 

Stát vytváří právní zabezpečení (např. elektronické 
podpisy) nastavením jasných pravidel využití inovací 

Podpora soukromé 
regulace podporující 
inovace 

Usměrňování Stát stimuluje samoregulaci (normy, standardy) firem a 
podporuje nebo usměrňuje tento proces a působí jako 
urychlující činitel, tím že sám standardy využívá. 

Standardy pro tvorbu 
nového trhu 

Usměrňování, 
organizace 

Stát vytváří trh pro důsledky využití technologií (např. 
obchodování s emisemi) nebo nastavuje tržní podmínky, 
které zvyšují poptávku po inovacích. 

Systematický přístup 

Integrovaná 
poptávková opatření 

Strategická koordinace opatření, které kombinují různé 
poptávkově orientované nástroje. 

Integrace poptávkově 
a nabídkově 
orientovaných 
opatření 

Kombinace rolí Kombinace nabídkově orientovaných nástrojů (výzkumné 
a vývojové programy) a stimulů pro poptávku po 
vybraných technologiích a službách. 

 
Zdroj: Cunningham (2009), upraveno. 


