Strukturovaný životopis - Ondřej Benešík
Osobní údaje:
Narozen 27. června 1976 v Uherském Hradišti. Je ženatý, s manželkou Jitkou mají dva syny
Ondru (nar. 2003), Martina (nar. 2006) a dceru Lucku (nar. 2010). S rodinou žije v obci Strání
na Uherskohradišťsku.

Pracovní zkušenosti:
Mezi roky 1999 až 2001 vedl jazykovou agenturu zaměřenou na angličtinu, ve které také učil.
Od roku 2001 působil na Krajském úřadě Zlínského kraje. Nejdříve čtyři roky pracoval jako
odborný pracovník kanceláře hejtmana pro zahraniční vztahy a Evropskou unii a po krajských
volbách 2004 se stal uvolněným předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie. Ve volbách
v letech 2008 a 2012 madát v krajském zastupitelstvu obhájil. Po komunálních volbách v roce
2010 se stal starostou obce Strání. Externě spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
kde přednáší Evropskou integraci.

Vzdělání:
Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval politologický obor EUROPEAN POLITICS
(Evropská politika) zaměřený na problematiku Evropské unie a mezinárodních vztahů. Tento
program je vyučován v angličtině. Po maturitě na SZeŠ ve Starém Městě (1994) dva roky
studoval angličtinu a němčinu na Akademii J.A. Komenského v Uherském Hradišti a poté
absolvoval Evropský polytechnický institut v Kunovicích, bakalářský obor Obchodní studia.

Politické a veřejné funkce:
Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1995. Od roku 1999 je předsedou místní organizace KDU-ČSL
ve Strání. V témže roce se stal členem předsednictva okresního výboru v Uherském Hradišti a
o dva roky později jeho místopředsedou. V roce 2005 byl zvolen místopředsedou Krajského
výboru KDU-ČSL Zlínského kraje. Kromě krajského zastupitelstva se také angažuje v
komunální politice. Je aktivní v komunální sféře. Členem obecního zastupitelstva v rodném
Strání je od roku 2002. V rámci funkce starosty také zastupuje Českou republiku ve Výboru
regionů v Bruselu. Na tuto pozici byl nominován Svazem měst a obcí ČR. V roce 2013 vyl
zvolen poslancem PS PČR, od ledna 2014 je předsedou Výboru pro evropské záležitosti.

Zahraniční stáže a pobyty:
Rakousko:
Odborná středoškolská praxe v Enzersfeldu a Harmannsdorfu u Vídně: červen-srpen 1993 a
červenec-září 1994
Anglie:
Studijní a pracovní pobyt v Cambridgeské hrabství a Londýně: červen-říjen 1996
Belgie:
Studijní stáž v Evropském parlamentu v Bruselu: duben 2000
Francie:
Studijní stáž zaměřená na veřejnou správu a problematiku EU v Paříži a Jižní Normandii:
březen 2006
Irsko:
Studijní stáž v Dublinu zaměřená na financování projektů z fondů EU (Institut veřejné
správy): květen 2007
Španělsko:
Studijní cesta zaměřená na veřejnou správu a regionální inovační strategie: leden 2008

Jazykové znalosti:
Angličtina
 profesionální úroveň
 Všeobecná státní jazyková zkouška (Státní jazyková škola Zlín)
 Certifikát „English for Europe“ (Institut pro srovnávací studia Palackého univerzity v
Olomouci)
 Vysokoškolské studium v angličtině (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, studijní program EUROPEAN POLITICS
Němčina
 komunikativní úroveň – maturita z Německého jazyka
Ruština
 základy

