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Dohoda pro zelená města (Green City Accord) je hnutí 
evropských měst zaměřené na ochranu životního 
prostředí. Podpisem Dohody pro zelená města se 
vedoucí představitelé měst zavazují podnikat další kroky 
k tomu, aby jejich města byla zelenější, čistší a zdravější.

Městské oblasti jsou domovem přibližně 70 % obyvatel EU. Stav životního prostředí ve 
městech ovlivňuje každého, kdo ve městech žije nebo je navštěvuje. Města po celé Evropské 
unii v současné době čelí celé řadě problémů spojených s životním prostředím, jež představují 
rizika pro zdraví a celkovou pohodu jejich obyvatel. Znečištění ovzduší v mnoha městech stále 
ještě překračuje normy platné v EU. Řeky, jezera a pobřežní vody jsou i nadále vystaveny 
silnému tlaku. Hlukové znečištění narůstá. Rozrůstání měst má vliv na dostupnost zeleně 
a tvorba odpadu má velký dopad na místní prostředí.

Čistý vzduch a voda, nízká hladina hluku a přístup k přírodě jsou zásadní 
pro naši fyzickou a duševní pohodu. Oběhové hospodářství pomůže 

městům zefektivnit využívání zdrojů přeměnou odpadu na zdroje. 
Díky ambiciózním opatřením v těchto oblastech zvýší místní 

samosprávy dlouhodobou udržitelnost a také atraktivitu svých 
měst pro své občany.

Dohoda pro zelená města rovněž vytvoří soudržnost s dalšími 
iniciativami měst v EU a podpoří realizaci Evropské zelené 
dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Proč Dohoda pro zelená města?
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Vize
Dohoda pro zelená města spojuje starosty a vedoucí představitele 
místních samospráv z celé Evropy kolem společné vize budoucnosti 
měst s těmito cíli do roku 2030:

Města budou atraktivními místy pro život podporujícími zdraví a celkovou 
pohodu svých obyvatel.

Všichni obyvatelé budou dýchat čistý vzduch, budou mít k dispozici 
čistou vodu, přístup do parků a k zeleni a budou méně vystaveni hluku 
z okolního prostředí. 

Oběhové hospodářství se stane skutečností a odpad bude proměňován 
na zdroje tím, že bude podporováno jeho větší opětovné použití, opravy 
a recyklace.



 ‒ Významné zlepšení kvality ovzduší ve městech, lepší dodržování pokynů Světové 
zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší, které co nejdříve ukončí překračování 
norem kvality ovzduší v EU.

 ‒ Významný pokrok ve zlepšování kvality vodních ploch a zefektivnění  
používání vody.

 ‒ Značný pokrok v ochraně a zvyšování biodiverzity ve 
městech, mimo jiné prostřednictvím zvyšování 
rozsahu a kvality zelených ploch ve městech 
a zastavením úbytku městských  
ekosystémů a jejich obnovou.

 ‒ Pokrok směrem k oběhovému 
hospodářství výrazným zlepšením 
nakládání s komunálním odpadem 
z domácností, významným 
snížením produkce a skládkování 
odpadu a výraznou podporou 
opětovného využívání, oprav 
a recyklace.

 ‒ Významné snížení hlukového 
znečištění, posun blíže k limitům 
doporučovaným Světovou 
zdravotnickou organizací.

Cíle
Přistoupením k Dohodě se starostové zavazují učinit další kroky 
k dosažení následujících cílů do roku 2030:

Obrázek: Dreamstime / Olesia Bilkei



Proč se zapojit?

 ‒ Dosáhnete celoevropského zviditelnění svého města jako výraz respektu k vašim 
úspěchům v ochraně životního prostředí.

 ‒ Přispějete k formování ekologické politiky EU a stanete se součástí komunity podobně 
smýšlejících měst, která jsou hnací silou přechodu k čisté a zdravé Evropě.

 ‒ Posílíte svou transparentnost, odpovědnost a důvěryhodnost vůči místní komunitě.

 ‒ Získáte přístup k informacím o možnostech financování z prostředků EU.

 ‒ Budete mít možnost se účastnit akcí spojených s navazováním nových kontaktů 
a využít příležitostí k rozvíjení svých kapacit.

 ‒ Prostřednictvím specializované asistenční linky získáte doporučení a podporu na míru.

 ‒ Budete moci porovnávat úspěchy svého města s pokrokem ostatních měst.

Výhody

Jak se zapojit?
Dohoda je otevřená pro kterékoli město na území Evropské unie. Regionální a celostátní orgány, sdružení měst a regionů, 
organizace občanské společnosti, akademické instituce a podniky se mohou k iniciativě připojit jako tzv. podporovatelé 
Dohody pro zelená města.

PODEPIŠTE: Starosta nebo obdobný zástupce místního zastupitelstva na základě usnesení 
zastupitelstva (nebo jiného ekvivalentního orgánu) podepíše Dohodu pro zelená města.

DEFINUJTE SI CÍLE: Do dvou let od podpisu město stanoví ambiciózní cíle v pěti oblastech 
Dohody pro zelená města a určí úrovně odrážející výchozí situaci v každé této oblasti.

JEDNEJTE: Město integrovaným způsobem naplánuje a uskuteční konkrétní kroky a programy 
tak, aby svých cílů dosáhlo do roku 2030.

SLEDUJTE VÝSLEDKY A PŘEDKLÁDEJTE O NICH ZPRÁVY: Město bude každé tři roky 
předkládat zprávy o svém postupu prostřednictvím uživatelsky přívětivého online nástroje.

Dohoda krok 
za krokem



 www.greencityaccord.eu
 contact@greencityaccord.eu

Evropská komise ani žádná osoba vystupující jejím jménem neodpovídá za případné využití 
níže uvedených informací.
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