
Životopis 
 

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. 
Narozen:  3. 4. 1972 v Náchodě 

Bydliště:  Vysokov, okres Náchod 

Rodinný stav:  ženatý, 2 děti 

 

Praxe 
07/1990  - 03/2016 

Policie České republiky 

 Řídící pozice v uniformované policii a ve službě kriminální policie a vyšetřování  
zástupce vedoucího Odd. pohraniční policie Hronov, vedoucí Odd. pohraniční policie Machov, velitel služby Cizinecké a 

pohraniční policie Okresního ředitelství Náchod, vedoucí Referátu cizinecké a pohraniční policie Náchod, velitel Služby 

kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Náchod 
 Ředitel dopravní policie Policejního prezidia 

 Ředitel Krajského ředitelství hlavního města Prahy 

 Náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování 

 Policejní prezident České republiky 

 Ředitel Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje 

2016 – dosud 

Královéhradecký kraj 

 první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

Vzdělání 
2003 - 2005  

Univerzita Hradec Králové 

 Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika, magisterský studijní program 



1996 - 2000  

Policejní akademie Praha 
 Bezpečnostně právní studia, Sociální pedagogika, bakalářský studijní program 

  

Kurzy a zkušenost 
2014 – dosud 

Člen zastupitelstva obce Vysokov, Královéhradecký kraj 

2013  Dekret prezidenta ČR o jmenování do hodnosti brigádního generála 

2013 Bezpečnostní prověrka na stupeň „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ 

2002 - 2004 

 Projekt PHARE 2001 pro Českou republiku CZ01/IB/JH/04 

 Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality EFQM do Policie ČR 

 Člen týmu podpory kvality při policejním prezidiu 

 Certifikát ČSJ pro hodnotitele 

 Certifikát z absolvování školení 

Ostatní 
 Řešení konfliktu metodou analýzy transakcí 

 Jazyková zkouška I. stupně – německý jazyk 

 Certifikát absolvování vzdělávacího programu HK Praha 

 Metodika a odpovědnost za aktualizace dat v destinačním managementu 

 Certifikát hodnotitele pro systém hodnocení pracovního výkonu policistů 

 Policista roku 2009 – 1. místo v kategorii manažer roku 

 Certifikát Pointman Leadership Institut 

Veřejná a politická činnost 
2016  členství v ODS 

2016 lídr v krajských volbách v Královéhradeckém kraji 

2017  předseda oblastního sdružení ODS Náchod  

2018  člen výkonné rady ODS 
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