Bezpečnostní analýza
Moravskoslezského kraje
(aktualizace 2015)
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Úvod
Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje !dále také „MS kraj“) je jedním ze základních
analytických podkladů pro vymezení cílů a aktivit Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského
kraje na období 2012 – 2016 (dále jen „Koncepce PK“). První Bezpečnostní analýza Moravskoslezského
kraje (dále jen „Bezpečnostní analýza“) byla vytvořena v roce 2008, kdy plnila podpůrnou funkci pro
Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2011. Následně byly vybrané
údaje Bezpečnostní analýzy každoročně aktualizovány pro potřeby vyhodnocení Krajského programu
prevence kriminality (v současnosti označován jako Program prevence kriminality). Z důvodu podání
žádosti o dotaci do Programu prevence kriminalit na realizaci krajského projektu, byly další rozsáhlejší
aktualizace Bezpečnostní analýzy MS kraje zpracovány v letech 2012 a 2014. Obě dosud zpracované
Bezpečnostní analýzy jsou zveřejněny na krajských webových stránkách.
Rovněž v roce 2015 má Moravskoslezský kraj zájem podat žádost do Programu prevence kriminality
a proto byla zpracována následující Bezpečnostní analýza (dále jen „Bezpečnostní analýza – 2015“),
která byla vytvořena na základě Metodiky pro tvorbu bezpečnostních analýz, kterou vydal odbor
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Dle stanovených požadavků obsahuje Bezpečnostní
analýza - 2015 převážně statistická data k trestné činnosti v Moravskoslezském kraji ve srovnání let
2013 a 2014. Z důvodu komplexního pohledu na situaci v kraji jsou doplněna také data
k obyvatelstvu, nezaměstnanosti a dalším vybraným jevům.
Při zpracování Bezpečnostní analýzy – 2015 byly využity následující informační zdroje:
- Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2014
ve srovnání s rokem 2013 – za Moravskoslezský kraj,
- Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje (aktualizace 2014)
Dále byly využity internetové zdroje: www.policie.cz, www.czso.cz, www.mpsv.cz
Mapa č. 1: Mapa Moravskoslezského kraje s přehledem obcí s rozšířenou působností

Zdroj: Český statistický úřad, Statistická ročenka MSK 2013
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Vybrané sociodemografické ukazatele Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky, v rámci krajského uspořádání je lemován
Olomouckým krajem a na jihu krátce krajem Zlínským. Na severu a východě hraničí s polskými
vojvodstvími – Slezským a Opolským, na jihovýchodě se slovenským Žilinským samosprávným krajem.

Obyvatelstvo
Moravskoslezský kraj je počtem přes 1 218 732 obyvatel třetí nejlidnatější v České republice (více
obyvatel má Středočeský kraj a Hlavní město Praha). Územně je Moravskoslezský kraj vymezen 6
okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a je rozdělen na 22
správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 300 obcí. Nejlidnatější obcí
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v rámci MS kraje je statutární město Ostrava, následují jej
statutární města Frýdek-Místek, Opava a Havířov.
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel Moravskoslezského kraje za roky 2010 - 2014
ROK

2010
(K 31. 12.)

2011
(K 31. 12.)

2012
(K 31. 12.)

2013
(K 31. 12.)

2014
(K 12. 12.)

1 243 220

1 230 613

1 226 602

1 221 832

1 218 732

POČET
OBYVATEL
CELKEM

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Tabulka č. 2: Přehled okresů Moravskoslezského kraje
OKRES

ROZLOHA
(KM2)
POČET
OBYVATEL

(K 31. 12.
2013)

BRUNTÁL

KARVINÁ

1 536

FRÝDEKMÍSTEK
1 208

OPAVA

OSTRAVA -

356

1 113

332

882

95 172

212 537

258 340

177 010

326 874

151 899

NOVÝ JIČÍN

MĚSTO

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Tabulka č. 3: Přehled obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji
OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

POČET OBYVATEL
(K 31. 12. 2014)

BÍLOVEC
BOHUMÍN
BRUNTÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM
FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ
HAVÍŘOV
HLUČÍN
JABLUNKOV
KARVINÁ

7 664
22 684
17 298
25 782
11 174
59 365
9 773
81 080
14 279
5 728
64 483
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KOPŘIVNICE

22 425

KRAVAŘE

6 811

KRNOV

24 459

NOVÝ JIČÍN

24 537

ODRY

7 332

OPAVA

58 739

ORLOVÁ

30 797

OSTRAVA

310 464

RÝMAŘOV

8 836

TŘINEC

37 800

VÍTKOV

6 254

Zdroj: interní přehled KÚ MSK

Nezaměstnanost
Nejvyšší nezaměstnanost byla v MS kraji ke konci roku 2014 evidovaná v okrese Bruntál, která byla
zároveň i nejvyšší v rámci celé České republiky, naopak nejnižší hodnoty vykazovaly okresy Nový Jičín
a Frýdek-Místek. Celkem bylo k 31. 12. 2014 evidováno na úřadech práce v České republice 541 914
osob, z toho bylo 83 877 v Moravskoslezském kraji.
Tabulka č. 4: Statistika nezaměstnanosti v okresech MSK (platné k 31. 12. 2014)
OKRESY

POČET

POČET NEZAMĚSTNANÝCH

NEZAMĚSTNANÝCH

UCHAZEČŮ

UCHAZEČŮ
O ZAMĚSTNÁNÍ

O ZAMĚSTNÁNÍ V %

9 085

13,5

264

10 236

7,0

837

21 701

12

716

7 516

6,9

881

10 229

8,2

546

25 110

11,0

2155

BRUNTÁL
FRÝDEK-MÍSTEK
KARVINÁ
NOVÝ JIČÍN
OPAVA
OSTRAVA-MĚSTO

VOLNÁ MÍSTA

Zdroj: www.mpsv.cz

Další jevy:
výskyt sociálně vyloučených lokalit,
počty vyplacených sociálních dávek,
zneužívání návykových látek,
počty vykázaných osob,
počty ubytoven
a další.
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Institucionální zajištění prevence kriminality
Graf č.1: Systém prevence kriminality v ČR

Krajská úroveň
Moravskoslezský kraj se problematice prevence kriminality věnuje v rámci své samostatné působností
již od roku 2008, kdy přistoupil do tzv. krajské úrovně systému prevence kriminality a vytvořil svoji
první Koncepci prevence kriminality. V rámci Krajského úřadu MS kraje se na zajištění této oblasti
podílejí:
pracovní skupina prevence kriminality (členy jsou náměstek hejtmana kraje zodpovědný
za sociální oblast, vedoucí odboru sociálních věcí, manažer prevence kriminality, metodik
sociální prevence, koordinátor protidrogové prevence, koordinátor pro romské záležitosti,
krajský školský koordinátor prevence a dále zástupci policie, probační a mediační služby
a dětského diagnostického ústavu)
odbor sociálních věcí (je zde organizačně zařazena pozice manažera prevence kriminality)
odbor školství, mládeže a sportu (je zde organizačně zařazena pozice krajského školského
koordinátora prevence)
odbor kanceláře hejtmana kraje (je zde organizačně zařazeno oddělení pro krizové řízení)
Moravskoslezský kraj také vyčleňuje v rámci své preventivní politiky každoročně peněžní prostředky
ze svého rozpočtu na dotační program - Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence
kriminality.

Lokální úroveň
Také v řadě měst a obcí fungují pracovní skupiny nebo komise, zabývající se otázkami prevence
kriminality na daném území a pracovníka, který je v rámci organizační struktury pověřen plněním
úkolů manažera prevence kriminality. V roce 2014 zřídilo z důvodu možnosti podání žádosti
do Programu prevence kriminality, pracovní skupinu či komisi prevence kriminality také několik obcí
s obecním úřadem (např. Ostravice, Bystřice).
Mezi další subjekty a instituce, které se v rámci Moravskoslezského kraje podílejí na prevenci
kriminality lze zařadit také např.:
poskytovatele služeb sociální prevence,
probační a mediační službu,
pracovníky na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo pověřeným obecním
úřadem (sociální kurátoři, kurátoři pro mládež, protidrogoví koordinátoři, romští poradci,
manažeři prevence kriminality a další),
obecní policii
státní policii a další.
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Analýza kriminality Moravskoslezského kraje
Statistika trestné činnosti je evidována pomocí informačního systému, který umožňuje sledování
vývoje trestné činnosti a také rozbor nápadu trestné činnosti u jednotlivých územních odborů
až na úroveň jednotlivých obvodních oddělení police (dále jen „OOP“). Na základě sledovaných údajů
přicházejících z jednotlivých OOP se získává přehled o celkové situaci v rámci trestné činnosti
na daném území. Rozborem trestných činů (dále jen „TČ“) je možné získat pro každé OOP hlavní
trendy vývoje, přehled o celkovém nápadu trestné činnosti i jednotlivých skutcích, pachatelích
a obětech.
K 1. 1. 2014 došlo v rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje k navýšení o 200
systemizovaných služebních míst, nejvíce bylo posíleno Městské ředitelství policie Ostrava. Průměrný
věk policisty v MS kraji se pohyboval okolo 40 let, průměrná délka služby byla 15 let. Z hlediska
vzdělanosti mělo 53,5 % policistů středoškolské vzdělání s maturitou, 24,2 % bakalářské a 20,3 %
magisterské vzdělání.
Tabulka č. 5: Srovnání vývoje kriminality v krajích ČR v letech 2013 – 2014 – celková kriminalita
KRAJ

CELKOVÁ
EVIDOVANÁ TČ

CELKOVÁ
EVIDOVANÁ TČ

ZMĚNA V LETECH
2013 – 2014

ZA R. 2013

ZA R. 2014

PRAHA

82 005

71 828

- 10 177

STŘEDOČESKÝ

37 350

31 118

- 6 232

JIHOČESKÝ

15 020

14 683

- 337

PLZEŇSKÝ

13 713

11 991

- 1 722

KARLOVARSKÝ

8 198

6 726

- 1 472

ÚSTECKÝ

29 848

25 927

- 3921

LIBERECKÝ

13 963

12 504

- 1 459

KRÁLOVEHRADECKÝ

10 787

10 181

- 606

PARDUBICKÝ

9 092

8 380

- 712

VYSOČINA

8 761

8 107

- 654

JIHOMORAVSKÝ

29 811

27 109

- 2 702

OLOMOUCKÝ

14 768

14 066

- 702

MORAVSKOSLEZSKÝ

42 853

37 233

- 5 620

ZLÍNSKÝ

9 197

8 807

- 390

Zdroj: www.policie.cz
Z hlediska srovnání meziročního vývoje trestné činnosti v jednotlivých krajích ČR v rámci let 2013
a 2014 je možné pozorovat, že v roce 2014 došlo ve všech krajích k výraznému úbytku evidované
trestné činnosti, nejvíce v kraji Moravskoslezském a Hl. městě Praze.
Z hlediska celkové evidované trestné činnosti se MS kraj řadil s počtem 37 233 trestných činů
spáchaných v roce 2014 zařadil na 2. místo mezi ostatními kraji, kdy na prvním místě bylo Hl. město
Praha (71 828 TČ). Na opačném konci pořadí byl v roce 2014 kraj Karlovarský, kde byla v daném roce
zaznamenaná trestná činnost naopak nejnižší (6 726 TČ).
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Hlavní kriminogenní faktory v Moravskoslezském kraji
Následuje přehled hlavních kriminogenních faktorů, které ovlivňovaly páchání trestné činnosti
v Moravskoslezském kraji v roce 2014, z nichž řada působí dlouhodobě:
-

příhraniční oblast s Polskou a Slovenskou republikou (velký počet zahraničních dělníků,
prostituce),

-

vysoká míra nezaměstnanosti,

-

vysoký podíl obyvatelstva s nízkým právním vědomím a nižší úrovní vzdělanosti,

-

sociálně vyloučené lokality (a s tím spojené aktivní vystupování pravicových extremistů),

-

vysoký počet restauračních zařízení a heren s nonstop provozem ( alkoholismus, gamblerství)

-

značné množství super a hypermarketů,

-

velký počet oficiálních i neoficiálních (technoparty) kulturně-společenských a sportovních akcí,

-

velké množství rekreačních objektů,

-

vysoký podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti,

-

vysoký podíl násilné kriminality (zvyšující se brutalita útoků, divácké násilí),

-

silně rozšířená toxikomanie ve větších městech (mládež), sofistikované pěstování marihuany,

-

velké množství přestupků v dopravě spojených s řízením pod vlivem alkoholu a drog.

Vývoj kriminality
a ostatními kraji

v Moravskoslezském

kraji

ve

srovnání

s ČR

Tabulka č. 6: Skladba kriminality v Moravskoslezském kraji – porovnání s ČR za rok 2014
ČR – POČET

ČR – V %

MSK – POČET

MSK – V %

ODCHYLKA

(V %) MSK –
ČR
CELKOVÁ TČ

288 660

100

37 233

100

173 611

60,1

23 159

62,2

+2,1

16 949 + 2 205

6,6

2 611 + 251

7,7

+1,1

29 729

10,2

3 179

8,5

-1,7

35 431

12,3

4 481

12,1

-0,2

30 731

10,6

3 552

9,5

-1,1

4

0,2

0

0

+0,2

Z TOHO:
MAJETKOVÁ
NÁSILNÁ+
MRAVNOSTNÍ

OSTATNÍ
KRIMINALITA

ZBÝVAJÍCÍ
KRIMINALITA

HOSPODÁŘSKÁ
VOJENSKÁ

Zdroj: Krajské ředitelství policie MSK, www.policie.cz
Při srovnání výskytu jednotlivých trestných skutků u základních druhů kriminality v rámci celé České
republiky a v rámci Moravskoslezského kraje, byly v roce 2014 vykazovány v kraji vyšší hodnoty
u majetkové, násilné a mravnostní kriminality.
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Tabulka č. 7: Přehled o zjištěné trestné činnosti v MSK za rok 2014
POČET EVIDOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ CELKEM

37 233

Z TOHO:
OBJASNĚNO TRESTNÝCH ČINŮ (V PROCENTECH)

16 302 (43,8%)
1 840 055

ŠKODY ZJIŠTĚNÉ V TIS. KČ

15 328

STÍHÁNO OSOB
Zdroj: Krajské ředitelství policie MSK

Z uvedené tabulky vyplývá, že objasněnost spáchaných trestných činů se v Moravskoslezském kraji
v roce 2014 pohybovala okolo 44 %, což je o 4 procenta více než v roce 2013. Zjištěné škody
evidované trestné činnosti byly vyčísleny na cca 1,8 mld. Kč což je o 200 mil. Kč méně než v roce
2013.

Pachatelé trestné činnosti
Z celkem 15 328 osob stíhaných v roce 2014 v MSK za protiprávní jednání (což je o 681 osob méně
než v roce 2013), bylo 50,4 % těchto osob vedených jako nezaměstnaní či bez pracovního zařazení.
Z hlediska věkové struktury pachatelů bylo ve věku 0-15 let 187 pachatelů, ve věku 15-18 let –
465, což je o 390 osob méně než v roce předchozím. Tyto výsledky lze přičíst jednak dobré preventivní
práci, jednak celkovému poklesu kriminality i nižšímu počtu dětí a mladistvých.
Z celkového počtu stíhaných bylo 2 237 žen, které tak tvoří 14,6 % ze všech osob, které páchaly
v roce 2014 trestnou činnost na území kraje.
V kategorii pachatelů trestných činů stále přetrvává významný podíl skupiny recidivistů, kteří v roce
2014 představovali 61,2 % všech stíhaných osob, přičemž spáchali 76,1 % ze všech objasněných
trestných činů v kraji. Jejich podíl na spáchané trestné činnosti je v našem kraji stabilně o cca 10 %
vyšší než v rámci celé republiky (ČR v roce 2014 - 66,5%).
V roce 2014 bylo objasněno 767 skutků, které byly spáchány dětmi ve věku 1-17 let. Jejich podíl
na objasněné trestné činnosti je 4,7 % a v posledních letech se nadále snižuje.
V roce 2014 bylo v rámci MS kraje objasněno a dodatečně objasněno také 773 skutků spáchaných
cizinci. Nejvíce pachatelů z řad cizinců bylo ze Slovenska, Polska, Vietnamu a Ukrajiny. Nejčastějšími
skutky spáchanými touto cílovou skupinu na území našeho kraje bylo: opilství, zanedbání povinné
výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolená výroba a držení psychotropních látek, krádeže
prosté v jiných objektech a krádeže vloupáním do ostatních objektů.

Oběti trestné činnosti
Z hlediska sociálního složení bylo v roce 2014 nejvíce obětí mezi důchodci (651), dělníky (369),
nezaměstnanými (514), studenty středních škol a učni (281), žáky ZŠ (232), prodavači (115),
podnikateli (128) a vysokoškoláky (147).
Tabulka č. 9: Oběti kriminality v MSK v roce 2014
VĚK
OBĚŤ
CELKEM
Zdroj:

0 - 18

18 - 60

NAD 60

522

4 042

739

Krajské ředitelství policie MSK

V roce 2014 se stalo obětí kriminality celkem 5 303 osob, což je o 471 více než v předchozím roce.
Z toho bylo 522 nezletilých do 18 let, z toho 245 chlapců a 233 dívek a 44 skupin dětí. Osoby
v seniorském věku nad 60 let se v roce 2014 staly oběťmi trestných činů v 739 případech a to
zejména na úseků krádeží, kapesních krádeží, loupeží a úmyslného ublížení na zdraví.
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Přestupky
V roce 2014 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno spáchání celkem 69 122 přestupků, což je
o 1 443 přestupků více než v roce 2013. Celkový počet osob, které se dopustili přestupků byl 67 580.
Celková částka uložených pokut byla v hodnotě cca 36,3 mil. Kč, což je o cca 2,9 mil. Kč více než
v roce 2013.

Hlavní druhy kriminality v Moravskoslezském kraji
Majetková kriminalita
V roce 2014 bylo v MSK zjištěno celkem 23 159 skutků majetkové kriminality, což je o 5 130 skutků
méně než v předchozím roce, jedná se o výrazný meziroční pokles o 18 %. Celkem bylo zaznamenáno
6 626 krádeží vloupáním a celkem 13 788 krádeží prostých. Objasněnost u tohoto druhu
kriminality mírně vzrostla na 26,4 %.

Hospodářská kriminalita
V roce 2014 byl v MSK zaznamenán pokles i u hospodářské kriminality. Celkově bylo zjištěno 3 552
skutků, z nichž 1 866 (52,5 %) bylo objasněno.

Korupce
Korupce zahrnuje trestnou činnost definovanou v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v §§ 331-333 (přijímání úplatků, podplácení a nepřímé úplatkářství).
Dle statistického výkazu došlo na území MSK v roce 2014 k celkem 15 trestných činům tohoto
charakteru, což je o 11 případů více než v roce předchozím. Objasněno z toho bylo 12 případů.

Násilná kriminalita
V roce 2014 došlo k dalšímu poklesu počtu násilných trestných činů, kterých bylo zaevidováno celkem
2 611, z nichž 1 745 (67,8%) bylo objasněno. Násilná kriminalita je fenoménem Moravskoslezského
kraje, již několik let je zde nejvyšší počet těchto trestných činů v rámci celé České republiky. V roce
2014 bylo spácháno celkem 15 vražd, jejich objasněnost činila 100 %.

Mravnostní kriminalita
V roce 2014 bylo v MSK zjištěno 251 mravnostních skutků, z nichž 170 bylo objasněno (67,7 %). Mezi
nejčastěji páchané mravnostní trestné činy patří na prvním místě znásilnění a pohlavní zneužívání.

Nealkoholová toxikomanie
Celkem bylo na úseku drogové kriminality evidováno 441 trestných činů, které představují nárůst
o 27 %, který ale lze vysvětlit tím, že se policii podařilo stíhat větší počet osob. Nejčastější
zneužívanou návykovou látkou byl v MS kraji v roce 2014 metamfetamin (pervitin) společně
s cannabisovými produkty a heroinem. V roce 2014 došlo k celkem 5 případům úmrtí po požití drog
(rok 2013 – 8 případů úmrtí). V loňské roce se podařilo odhalit 32 varen drog a 65 pěstíren konopí.

Extremismus
Členové pracovní skupiny Extrém Ostrava plnili v roce 2014 úkoly zejména v prostředí fotbalových
fanoušku a pravicových uskupení, kterých na území kraje působilo 8 (nejaktivnější je Dělnická mládež
Slezsko). V roce 2014 proběhlo také několik organizovaných veřejných akcí (pochody, demonstrace),
které ale neměly tak masový charakter s prvky násilí jako v roce 2013. Nadále je největším
problémem na úseku pravicového extremismu jeho prorůstání do řádně registrovaných
a akreditovaných politických stran a hnutí (např. Dělnická strana sociální spravedlnosti).

Bezpečnost silničního provozu
V roce 2013 se v Moravskoslezském kraji stalo celkem 8 317 dopravních nehod, při kterých bylo 51
osob usmrceno. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 393,3mil. Kč. Nejvíce nehod se stalo
v okresech Ostrava–město, Frýdek-Místek a Karviná, nejméně naopak v okrese Bruntál.
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Úroveň okresů (územní odbory PČR)
Tabulka č. 10: Územní rozložení kriminality v MSK podle okresů (údaje za rok 2014)
OKRES

POČET TRESTNÝCH ČINŮ

S NEJVYŠŠÍM POČTEM TRESTNÝCH

Ostrava-město

15 132

Bruntál

2 269

Ostrava - město

464,3

Nový Jičín

205,8

Opava

572,7

Ostrava-město

295,7

ČINŮ

S NEJNIŽŠÍM POČTEM TRESTNÝCH
ČINŮ

S NEJVYŠŠÍM POČTEM TRESTNÝCH
ČINŮ NA 10 000 OBYVATEL
S NEJNIŽŠÍM POČTEM TRESTNÝCH
ČINŮ NA 10 000 OBYVATEL
S NEJVYŠŠÍM POČTEM OBYVATEL NA 1
POLICISTU

S NEJNIŽŠÍM POČTEM OBYVATEL NA 1
POLICISTU

Zdroj: Krajské ředitelství policie MSK

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2014 spácháno celkem 37 233 trestných činů. Z tohoto množství
nejvíce trestných činů, a to 15 132 bylo v uvedeném roce zaznamenáno v okrese Ostrava-město.
Naopak nejméně kriminality bylo zjištěno v okrese Bruntál, a to pouze 2 269 trestných činů. Za loňský
rok byl zaznamenán celkový úbytek spáchaných trestných činů jak v celém kraji tak i jednotlivých
okresech.
Tabulka č. 11: Kriminalita v okresech Moravskoslezského kraje v roce 2014
OKRES

POČET
REGISTROVANÝCH
TRESTNÝCH ČINŮ

POČET
OBJASNĚNÝCH
TRESTNÝCH ČINŮ

POČET
OBJASNĚNÝCH
TRESTNÝCH ČINŮ
V

%

BRUNTÁL

2 269

1 358

59,9

FRÝDEK-MÍSTEK

4 708

2 148

45,6

KARVINÁ

8 051

3 757

46,7

NOVÝ JIČÍN

3 123

1 718

55

OPAVA

3 655

1 840

50,3

OSTRAVA - MĚSTO

15 162

5 445

35,9

Zdroj: Krajské ředitelství policie MSK

Nejvyšší počet registrovaných trestných činů v roce 2014 byla zaznamenán v okrese Ostrava-město.
Z hlediska objasněnosti spáchaných trestných činů se na prvním místě umístil okres Bruntál, kde
se podařilo objasnit skoro 60 % všech registrovaných trestných činů, přičemž průměrná objasněnost
v Moravskoslezském kraji se pohybuje okolo 40 %.
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