TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-8 / 2017
V srpnu registrace nových osobních automobilů zůstaly na loňské úrovni, větší
podíl SUV a benzínu.
Registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-8/2016 o 7,25% (ze
172 768 ks na 185 292 ks, tj. o 12 524 ks), za měsíc srpen zůstaly téměř na loňské
úrovni.
První je značka Škoda s 56 851 ks registrovaných osobních automobilů (30,68%),
následují Volkswagen - 18 598 ks (10,03%), Hyundai - 14 265 ks (7,69%), Ford 11 006 ks (5,93%), Dacia - 10 596 ks (5,71%), Renault - 7 233 ks (3,90%), Kia 6 286 ks (3,39%), Peugeot - 6 013 ks (3,24%), Mercedes-Benz - 5 915 ks (3,19%),
Seat - 5 622 ks (3,03%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 18 247 ks (9,84%), Škoda
FABIA - 14 956 ks (8,07%), Škoda RAPID - 7 754 ks (4,18%), Škoda SUPERB 6 292 ks (3,39%), Hyundai i30 - 4 769 ks (2,57%), Volkswagen GOLF - 4 671 ks
(2,52%), Škoda YETI - 3 703 ks (1,99%), Škoda KODIAQ - 3 538 ks (1,90%),
Volkswagen PASSAT - 3 394 ks (1,83%), Dacia DUSTER - 3 280 ks (1,77%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 57,71%, na druhém místě je diesel s 38,61%,
následuje CNG - 1,00%, hybrid - 0,99%, LPG - 0,45%, elektro - 0,10%, nezjištěno je
1,11%. Samotný měsíc srpen potvrdil postupný nárůst benzínu (60,5%) oproti naftě
(35,5%).
Podíl firemních automobilů činí 74%, privátních 26%, podíl privátních vozidel se
mírně zvyšuje.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl o 2,9% (na 112 929 ks), přičemž podíl vozidel
starších než 10 let stále stoupá a tvoří již 54,13%.
Registrace lehkých užitkových automobilů oproti loňskému roku nepatrně klesly o
0,41% (z 12 551 ks na 12 499 ks, tj. o 52 ks).
První je značka Peugeot s 1 978 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(15,82%), následují značky Fiat - 1 662 ks (13,29%), Ford - 1 581 ks (12,64%),
Renault - 1 368 ks (10,94%), Volkswagen - 1 317 ks (10,53%), Citroën - 1 156 ks
(9,24%), Mercedes-Benz - 864 ks (6,91%), Iveco - 602 ks (4,81%), Dacia - 585 ks
(4,68%), Toyota - 331 ks (2,64%), atd.
Registrace nákladních vozidel klesly oproti období 1-8/2016 o 15,77% (ze 7 298 ks
na 6 147 ks, tj. o 1 151 ks).
První je značka Mercedes-Benz s 1 262 ks registrovaných nákladních vozidel
(20,53%), následují MAN - 1 095 ks (17,81%), DAF - 908 ks (14,77%), Volvo - 847 ks
(13,77%), Scania - 801 ks (13,03%), Iveco - 661 ks (10,75%), Renault Trucks - 349
ks (5,67%), Tatra - 175 ks (2,84%), atd.
Registrace autobusů poklesly oproti loňskému roku o 28,71% (z 620 ks na 442 ks, tj.
o 178 ks).
První je značka SOR s 104 ks registrovaných autobusů (23,52%), následují značky
Iveco Bus - 98 ks (22,17%), Setra - 79 ks (17,87%), Mercedes-Benz - 38 ks (8,59%),

MAN - 34 ks (7,69%), Iveco - 13 ks (2,94%), Škoda - 10 ks (2,26%), Solaris - 10 ks
(2,26%), atd.
Kategorie motocyklů zaznamenala pokles o 5,79% (z 13 883 ks na 13 079 ks, tj o
804 ks).
První je značka Honda s 2 279 ks registrovaných motocyklů (17,42%), následují
Yamaha - 933 ks (7,13%), Maxon - 710 ks (5,42%), BMW - 690 ks (5,27%), CF Moto
- 566 ks (4,32%), Kentoya - 560 ks (4,28%), KTM - 542 ks (4,14%), Kawasaki - 500
ks (3,82%), Piaggio - 432 ks (3,30%), Linhai - 423 ks (3,23%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 5. 9. 2017
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