TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-4 / 2017
Registrace osobních a lehkých užitkových automobilů v ČR za období leden až
duben 2017 v porovnání s loňským rokem opět vzrostly.
Registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-4/2016 o 9,77% (z
82 729 ks na 90 808 ks, tj. o 8 079 ks), v měsíci dubnu byl zaznamenán nepatrný
pokles o 1,65% způsobený menším počtem pracovních dnů.
První je značka Škoda s 27 569 ks registrovaných osobních automobilů (30,35%),
následují značky Volkswagen - 10 352 ks (11,39%), Hyundai - 6 656 ks (7,32%),
Ford - 5 538 ks (6,09%), Dacia - 4 405 ks (4,85%), Renault - 3 756 ks (4,13%),
Peugeot - 3 107 ks (3,42%), Kia - 2 974 ks (3,27%), Mercedes-Benz - 2 950 ks
(3,24%), Seat - 2 860 ks (3,14%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 9 040 ks (9,95%), Škoda
FABIA - 7 161 ks (7,88%), Škoda RAPID - 3 777 ks (4,15%), Škoda SUPERB - 3 116
ks (3,43%), Volkswagen GOLF - 2 474 ks (2,72%), Hyundai i30 - 2 080 ks (2,29%),
Ford FIESTA - 1 949 ks (2,14%), Škoda YETI - 1 845 ks (2,03%), Hyundai ix20 1 819 ks (2,00%), Volkswagen PASSAT - 1 674 ks (1,84%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 56,51%, na druhém místě je diesel s 39,99%,
následuje CNG - 0,99%, hybrid - 0,92%, LPG - 0,42%, elektro - 0,11%, nezjištěno je
1,02%.
Podíl firemních automobilů činí 76%, privátních 24%.
Počet dovezených ojetých OA mírně klesl o 0,45% (na 50 874 ks), přičemž podíl
vozidel starších než 10 let tvoří již 53,46%.
Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o 2,27% (z
5 718 ks na 5 848 ks, tj o 130 ks).
První je značka Peugeot s 889 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(15,20%), následují Ford - 783 ks (13,38%), Fiat - 762 ks (13,03%), Volkswagen 713 ks (12,19%), Renault - 648 ks (11,08%), Citroën - 506 ks (8,65%), MercedesBenz - 384 ks (6,56%), Iveco - 267 ks (4,56%), Dacia - 258 ks (4,41%), Toyota - 182
ks (3,11%), atd.
Registrace nákladních vozidel klesly oproti období 1-4/2016 o 18,44% (z 3 851 ks na
3 141 ks, tj. o 710 ks).
První je značka Mercedes-Benz s 604 ks registrovaných nákladních vozidel
(19,22%), následují MAN - 545 ks (17,35%), Volvo - 496 ks (15,79%), DAF - 478 ks
(15,21%), Scania - 436 ks (13,88%), Iveco - 305 ks (9,71%), Renault Trucks - 189 ks
(6,01%), Tatra - 64 ks (2,03%), atd.
Registrace autobusů poklesly oproti loňskému roku o 21,09% (z 313 ks na 247 ks, tj.
o 66 ks).
První je značka Iveco Bus s 63 ks registrovaných autobusů (25,50%), následují
značky Setra - 57 ks (23,07%), SOR - 42 ks (17,00%), MAN - 23 ks (9,31%),
Mercedes-Benz - 20 ks (8,09%), Škoda - 10 ks (4,04%), Iveco - 7 ks (2,83%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala nepatrný pokles o 0,12% (z 5 188 ks na 5 182 ks,
tj. o 6 ks).
První je značka Honda s 756 ks registrovaných motocyklů (14,58%), následují
značky BMW - 392 ks (7,56%), CF Moto - 332 ks (6,40%), Yamaha - 327 ks (6,31%),
Maxon - 286 ks (5,51%), KTM - 226 ks (4,36%), Linhai - 218 ks (4,20%), Kawasaki 207 ks (3,99%), Kentoya - 190 ks (3,66%), Harley Davidson - 183 ks (3,53%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
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