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V S T U P N Í     D O T A Z N Í K
Uvedení pro uchazeče:
Abychom se mohli lépe zorientovat, na jakou pozici byste byl/a nejvíce vhodný/á, předkládáme Vám základní dotazník, mapující vaší osobnost a kariérní směr. Dotazník poskytne zpětnou vazbu i Vám, stojí tedy za to, věnovat mu pozornost. Všechny informace jsou získávány za účelem přijímacího řízení, budou zabezpečeny proti zneužití a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že některé odpovědi mohou být využity při bezpečnostním prověřování, může být uvedení nepravdivých údajů důvodem pro ukončení přijímacího řízení. 
6. Absolvoval(a) jste již v minulosti přijímací řízení (nebo jeho část) k některé státní instituci nebo ozbrojenému sboru ČR? (vypiště vše)
Trvalý pobyt:
Přechodný pobyt
Kontaktní adresa stejná jako:
     Pokud chcete pracovat ve zpravodajské oblasti, vyberte problematiku, která Vás nejvíce zajímá a které byste se chtěl v naší organizaci věnovat:
Který typ práce je bližší Vaší povaze:
     Pokud chcete pracovat v zabezpečovací oblasti, uveďte směr Vašeho zájmu:
9. Uveďte částku požadovaného hrubého příjmu. 
Kč hrubého / měs.
10. Jako příslušník ozbrojeného sboru dle zák. č. 361/2003 Sb. byste kromě jiného, nemohl(a) podnikat a musel(a) byste absolvovat výcvik se střelnou zbraní. 
       Představuje pro Vás tato skutečnost problém?
11. V rámci zaškolení po nástupu k BIS byste musel(a) absolvovat kurz v délce 2-4 měsíce mimo domov s návratem na víkendy. 
       Představuje pro Vás tato skutečnost problém?
7. Zvolte, zda máte zájem pracovat ve zpravodajské nebo zabezpečovací oblasti.
19. Máte vadu zraku?
Počet dioptrií:
17. Máte jakoukoliv osobní zkušenost s návykovými látkami nebo činnostmi? (cigarety, drogy, alkohol, hrací automaty, ...)
18. Prodělal(a) jste ve svém životě závažnou nemoc, úraz nebo operaci? Kdy a jakou?
22. Byl(a) nebo jste členem (členkou) některé z politických stran, hnutí, spolků, sdružení? 
23. Absolvoval(a) jste základní vojenskou službu?
20. Absolvoval(a) jste někdy psychologické nebo psychiatrické vyšetření?
16. Máte nějaké nenaplněné finanční závazky?
14. Byl(a) jste někdy soudně trestán(a)?
15. Bylo s Vámi vedeno řízení o spáchání správního deliktu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
13. Byl(a) jste v minulosti nebo jste v současné době účastníkem soudního sporu?
12. Zavinil(a) jste někdy dopravní nehodu?
Uvažujete o oční operaci?
21. Užíval(a) jste někdy psychofarmaka?
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