TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-5 / 2018
Registrace osobních automobilů za období 1-5/2018 se pohybují na loňské
rekordní úrovni, květen byl oproti loňské absolutně nejvyšší měsíční hodnotě o
5% nižší. Nárůst již druhý měsíc zaznamenaly autobusy a motocykly.
Celkově registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-5/2017 o
0,03% (z 117 817 ks na 117 852 ks, tj. o 35 ks). Květen 2018 – 25 720 ks, květen
2017 – 27 009 ks.
První je značka Škoda s 38 542 ks registrovaných osobních automobilů (32,70%),
následují značky Volkswagen - 11 242 ks (9,53%), Hyundai - 8 339 ks (7,07%),
Dacia - 6 781 ks (5,75%), Ford - 6 312 ks (5,35%), Peugeot - 4 744 ks (4,02%), Kia 4 501 ks (3,81%), Toyota - 4 228 ks (3,58%), Renault - 4 225 ks (3,58%), MercedesBenz - 3 150 ks (2,67%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 11 935 ks (10,12%), dále
Škoda FABIA - 9 169 ks (7,78%), Škoda RAPID - 6 833 ks (5,79%), Škoda SUPERB
- 3 355 ks (2,84%), Škoda KAROQ - 3 080 ks (2,61%), Volkswagen GOLF - 2 820 ks
(2,39%), Hyundai i30 - 2 782 ks (2,36%), Škoda KODIAQ - 2 679 ks (2,27%), Ford
FOCUS - 2 137 ks (1,81%), Dacia DUSTER - 2 022 ks (1,71%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 65,36%, podíl dieselu poklesl celoročně na 31,75%
(po březnovém propadu na 29,9% dosáhly květnové hodnoty 30,4%).
Podíl firemních automobilů činí 72,5%, privátních 27,5%.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl za stejné období o 12,5%, přičemž podíl vozidel
starších než 10 let tvoří 51,33%.
Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o 7,91% (ze
7 468 ks na 8 059 ks, tj. o 591 ks).
První je značka Peugeot s 1 053 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(13,06%), následují značky Renault - 1 042 ks (12,92%), Volkswagen - 1 040 ks
(12,90%), Fiat - 981 ks (12,17%), Ford - 849 ks (10,53%), Citroën - 745 ks (9,24%),
Mercedes-Benz - 529 ks (6,56%), Iveco - 439 ks (5,44%), Dacia - 436 ks (5,41%),
Opel - 237 ks (2,94%), atd.
Registrace nákladních vozidel vzrostly oproti období 1-5/2017 o 0,37% (ze 4 021 ks
na 4 036 ks, tj. o 15 ks).
První je značka DAF s 746 ks registrovaných nákladních vozidel (18,48%), následují
značky Mercedes-Benz - 735 ks (18,21%), MAN - 647 ks (16,03%), Scania - 598 ks
(14,81%), Volvo - 575 ks (14,24%), Iveco - 341 ks (8,44%), Renault Trucks - 233 ks
(5,77%), Tatra - 115 ks (2,84%), atd.
Registrace autobusů vzrostly oproti loňskému roku o 37,58% (z 322 ks na 443 ks, tj o
121 ks).
První je značka Iveco Bus s 157 ks registrovaných autobusů (35,44%), následují
značky SOR - 97 ks (21,89%), Mercedes-Benz - 55 ks (12,41%), MAN - 31 ks
(6,99%), Setra - 27 ks (6,09%), Solaris - 19 ks (4,28%), Scania - 11 ks (2,48%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala nárůst o 2,15% (ze 7 362 ks na 7 520 ks, tj. o 158
ks).
První je značka Honda s 1 472 ks registrovaných motocyklů (19,57%), následují
značky Yamaha - 537 ks (7,14%), CF Moto - 476 ks (6,32%), KTM - 453 ks (6,02%),
BMW - 434 ks (5,77%), Kentoya - 360 ks (4,78%), Maxon - 345 ks (4,58%), Piaggio 339 ks (4,50%), Kawasaki - 329 ks (4,37%), Harley Davidson - 289 ks (3,84%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 5. 6. 2018
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