
Mgr. Petr Gazdík 
Petr Gazdík se narodil v Uherském Hradišti. Maturitní zkouškou složil na Gymnáziu J. A. 
Komenského v Uherském Brodě. Následně absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis). 
Po studiích nastoupil do zaměstnání jako učitel na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. 
Vojenskou službu absolvoval u útvaru Hradní stráže. V roce 2002 byl zvolen starostou obce 
Suchá Loz. Obec vedl dvě volební období. Pod jeho vedením získala Suchá Loz v roce 2007 
titul Vesnice roku Zlínského kraje. Od zvolení poslancem roku 2010 působí jako neuvolněný 
a neplacený místostarosta obce. Od roku 2008 působí byl jako zastupitel Zlínského kraje za 
Starosty a nezávislé. Zde mj. předsedal Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj 
venkova. V letech 2016–2020 zastával funkci radního Zlínského kraje pro oblast školství.  
V roce 2010 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, svůj mandát obhájil 
i v následujících třech parlamentních volbách. Ve sněmovně vykonával funkci předsedy 
poslaneckého klubu (TOP 09 a Starostové), v následujícím volebním období pak funkci 
místopředsedy Poslanecké sněmovny. V minulém volebním období byl členem mj. Výboru pro 
vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu či Volebního výboru. Stal se také členem sněmovní 
vyšetřovací komise k havárii na Bečvě a byl zpravodajem její závěrečné zprávy. 
Čtyři roky byl předsedou České komise pro UNESCO. 
Od loňského roku také působí jako člen think-tanku „Vzdělávání21“ Univerzity Karlovy.  
Jako externista v současnosti vyučuje regionální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy. 
Je spoluzakladatelem hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a v letech 2009–2019 jeho 
předsedou. 
Petr Gazdík je ženatý, s manželkou Evou má tři dcery: Terezu (nar. 2003), Barboru (nar. 
2004) a Alžbětu (nar. 2007) a syna Martina (nar. 2014). Mezi jeho zájmy patří skauting. 
 
Osobní údaje: 
Petr Gazdík, narozen 26. června 1974 
 
Vzdělání: 
1988–1992 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 
1992–1996 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis) 
 
Profesní a veřejná činnost: 
1996–2002 učitelem na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově 
1998  základní vojenská služba (Hradní stráž) 
2002–2010 starosta obce Suchá Loz (od 2010 místostarosta) 
od 2005 předseda Místní akční skupiny Východní Slovácko 
od 2008 člen zastupitelstva Zlínského kraje 
2009–2019 předseda pol. hnutí Starostové a nezávislí (2019 dosud místopředseda) 



od 2010 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
od 2012 předseda České komise pro UNESCO 
2013–2017 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2016–2020 radní pro školství Zlínského kraje 


