TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-4 / 2018
Dubnové registrace OA meziročně vzrostly o 6,64%, padl další rekord v tomto
období. V dubnu zaznamenaly výrazný nárůst i ostatní kategorie.
Celkově registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-4/2017 o
1,46% (z 90 808 ks na 92 132 ks, tj o 1 324 ks).
První je značka Škoda s 30 497 ks registrovaných osobních automobilů (33,10%),
následují Volkswagen - 8 673 ks (9,41%), Hyundai - 6 427 ks (6,97%), Dacia - 5 311
ks (5,76%), Ford - 5 033 ks (5,46%), Peugeot - 3 559 ks (3,86%), Kia - 3 512 ks
(3,81%), Toyota - 3 455 ks (3,75%), Renault - 3 043 ks (3,30%), Mercedes-Benz 2 493 ks (2,70%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 9 510 ks (10,32%), Škoda
FABIA - 7 430 ks (8,06%), Škoda RAPID - 5 210 ks (5,65%), Škoda SUPERB - 2 735
ks (2,96%), Škoda KAROQ - 2 475 ks (2,68%), Volkswagen GOLF - 2 273 ks
(2,46%), Škoda KODIAQ - 2 024 ks (2,19%), Hyundai i30 - 1 985 ks (2,15%), Nissan
QASHQAI - 1 754 ks (1,90%), Ford FOCUS - 1 715 ks (1,86%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 65,03%, podíl dieselu poklesl na 32,12%.
Podíl firemních automobilů činí 73%, privátních 27%.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl za stejné období o 14%, přičemž podíl vozidel
starších než 10 let tvoří 51,14%.
Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o 7,42% (z
5 848 ks na 6 282 ks, tj o 434 ks). V dubnu nárůst 28,27%
První je značka Renault s 864 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(13,75%), následují značky Peugeot - 814 ks (12,95%), Volkswagen - 787 ks
(12,52%), Fiat - 749 ks (11,92%), Ford - 658 ks (10,47%), Citroën - 593 ks (9,43%),
Mercedes-Benz - 416 ks (6,62%), Dacia - 341 ks (5,42%), Iveco - 325 ks (5,17%),
Opel - 192 ks (3,05%), atd.
Registrace nákladních vozidel vzrostly oproti období 1-4/2017 o 2,01% (z 3 141 ks na
3 204 ks, tj o 63 ks).
První je značka Mercedes-Benz s 598 ks registrovaných nákladních vozidel
(18,66%), následují značky DAF - 583 ks (18,19%), MAN - 484 ks (15,10%), Scania 476 ks (14,85%), Volvo - 466 ks (14,54%), Iveco - 273 ks (8,52%), Renault Trucks 192 ks (5,99%), Tatra - 98 ks (3,05%), atd.
Registrace autobusů vzrostly oproti loňskému roku o 23,89% (z 247 ks na 306 ks, tj o
59 ks).
První je značka Iveco Bus s 105 ks registrovaných autobusů (34,31%), následují
značky SOR - 63 ks (20,58%), Mercedes-Benz - 44 ks (14,37%), MAN - 27 ks
(8,82%), Setra - 22 ks (7,18%), Scania - 11 ks (3,59%), Solaris - 10 ks (3,26%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala jako jediná za první čtyři měsíce letošního roku
pokles, a to o 4,23% (z 5 182 ks na 4 963 ks, tj o 219 ks). Za duben však nárůst
28%.
První je značka Honda s 1 009 ks registrovaných motocyklů (20,33%), následují
značky CF Moto - 360 ks (7,25%), KTM - 335 ks (6,74%), Yamaha - 317 ks (6,38%),
BMW - 303 ks (6,10%), Kawasaki - 220 ks (4,43%), Kentoya - 210 ks (4,23%), Harley
Davidson - 204 ks (4,11%), Maxon - 196 ks (3,94%), Piaggio - 186 ks (3,74%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
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Ing. Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů

