
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
Vít Rakušan se narodil v Kolíně. Po absolvování gymnázia vystudoval historii a německý jazyk 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po dokončení studia působil jako pedagog na 
Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, vyučoval dějepis, německý jazyk a politologii. V roce 
2010 byl zvolen starostou města Kolín a tento post vykonával až do roku 2019. Po zvolení 
předsedou hnutí Starostové z funkce starosty odstoupil. V roce 2016 byl zařazen do žebříčku 
100 největších inovátorů střední a východní Evropy, který vyhlašuje prestižní anglický 
mezinárodní deník Financial Times.  
Jako starostovi města se mu podařilo stabilizovat finanční situaci a dluhové služby města 
Kolína, zadlužení města se za jeho působení snížilo z 950 na 470 milionů korun. Zajistil 
systematickou podporu kulturních a společenských akcí v Kolíně, zprovoznění registru 
městských smluv a rozklikávacího rozpočtu. Město Kolín se stalo přívětivější a otevřenější ke 
svým občanům. Byl autorem projektu Bezpečný Kolín, za který město získalo v roce 2016 
prestižní ocenění nejlepší preventivní projekt v oblasti bezpečnosti na místní úrovni. 
Rok strávil jako statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti 
a cestovního kraje, toto působení bylo ukončeno v době, kdy byl zvolen poslancem 
Parlamentu ČR. V letech 2017-2021 působil ve Výboru pro bezpečnost a Zahraničním výboru 
PSP ČR. Byl také předsedou Stálé komise pro dohled nad činností Vojenského zpravodajství. 
Vít Rakušan je ženatý, má tři děti. Mluví plynně německy a anglicky. 
 
Osobní údaje:  
Vít Rakušan, narozen 16. června 1978 
 
Vzdělání: 
1996–2002 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzity 
  historie a germanistika 
2001   Filozofická fakulta, Univerzita Augsburg 

stipendijní pobyt 
2006–2009 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 
  školský management 
  
Profesní a veřejná činnost: 
2001–2020 pedagog na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře  
2010–2019 starosta města Kolín 
2012–2021 zastupitel Středočeského kraje 
2016–2017 statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje 
2017–2021 člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR 
  člen Zahraničního výboru PSP ČR 
  předseda Stálé komise pro dohled nad činností Vojenského zpravodajství 
od 2017 poslanec PČR  
od 2019 předseda hnutí Starostové a nezávislí  


