
 
 

 
 

Mgr. Martin Baxa  
Martin Baxa se narodil v Plzni, kde vystudoval humanitní větev gymnázia na Mikulášském 
náměstí. Vysokoškolský titul získal na Masarykově univerzitě v Brně, kde absolvoval 
mezifakultní obor učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy (dějepis na Filozofické 
fakultě a zeměpis na Přírodovědecké fakultě). Pro svoji diplomovou práci si zvolil téma 
„Politika českých katolických stran na Moravě za první světové války (1914–1918)“. Po 
ukončení studia pracoval jako učitel dějepisu a zeměpisu na gymnáziu na Mikulášském 
náměstí v Plzni. Až do svého zvolení poslancem si vždy ve škole udržoval alespoň malý 
úvazek. 
Je členem Občanské demokratické strany, do které vstoupil v roce 1999 a úspěšně za ni 
kandidoval v komunálních volbách v roce 2002, kdy se stal plzeňským zastupitelem. V letech 
2004-2008 vykonával funkci radního Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče. 
Po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen nejmladším primátorem v historii města 
Plzně. Po volbách v roce 2014 zastával post 1. náměstka primátora města Plzně pro oblast 
kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015. Od roku 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a od 
roku 2018 je opět primátorem města Plzně. Od roku 2018 je rovněž místopředsedou ODS. 
V letech 2019–2021 působil jako koordinátor programového týmu ODS Vzdělání, věda, 
kultura a sport a byl zodpovědný za přípravu volebního programu v těchto oblastech. 
Od roku 2013 vykonává funkci předsedy správní rady Plzeň 2015, o.p.s. (později Plzeň 2015, 
zapsaný ústav), byl zodpovědný za komplexní projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015 a za zachování jeho odkazu v letech následujících po jeho realizaci. V letech 2005–2019 
pracoval v orgánech Plzeňské filharmonie, o.p.s., a to 2005–2008 jako člen správní rady 
a 2008–2019 jako člen dozorčí rady. 
Martin Baxa je ženatý. Mluví anglicky. Mezi jeho zájmy patří historie, architektura, literatura 
a výtvarné umění.  
 
Osobní údaje:  
Martin Baxa, narozen 16. září 1975 
 
Vzdělání: 
1994–1999 Masarykova univerzita 
  mezifakultní obor učitelství dějepisu  a zeměpisu pro střední školy (Filozofická 
  fakulta: dějepis, Přírodovědecká fakulta: zeměpis) 
1990–1994 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 
 
Profesní a veřejná činnost: 
od 2018 primátor města Plzně 
od 2017 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
2016–2018  náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče 
2014–2018 1. náměstek primátora města Plzně pro oblast kultury, cestovního ruchu, 
  památkové péče a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
od 2013  předseda správní rady Plzeň 2015, o.p.s. (později Plzeň 2015,   
  zapsaný ústav) 



 
 

 
 

2010–2014 primátor města Plzně 
2008–2010 předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
  Plzeňského kraje 
2008–2019 člen dozorčí rady Plzeňské filharmonie, o.p.s. 
2005–2008 člen správní rady Plzeňské filharmonie, o.p.s. 
2004–2008 člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti kultura a památková péče 
od 2004  člen Zastupitelstva Plzeňského kraje 
2002–2006 člen Zastupitelstva města Plzně 
1999–2017 učitel dějepisu a zeměpisu na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23, v letech 
  2004–2017 na částečný úvazek  


