TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-7 / 2018
Registrace osobních automobilů za období 1-7/2018 vykázaly další meziroční
nárůst, údaj za červenec je nejvyšší v historii. Vyšší počty oproti loňskému
roku zaznamenaly i ostatní kategorie vozidel.
Celkově registrace nových osobních vozů v období 1‑7/2018 vzrostly oproti 1‑7/2017
o 0,81 % (z 164 100 ks na 165 422 ks, tj. o 1322 ks).
V červenci vzrostly meziročně o 10,12 %.
První je značka Škoda s 52 649 registrovanými osobními vozy (31,83 %), následují
Volkswagen – 16 236 ks (9,81 %), Hyundai – 12 712 ks (7,68 %), Dacia – 9 634 ks
(5,82 %), Ford – 8 449 ks (5,11 %), Peugeot – 6 780 ks (4,10 %), Kia – 6 316 ks
(3,82 %), Renault – 6 125 ks (3,70 %), Toyota – 5 845 ks (3,53 %), Citroën –
4 262 ks (2,58 %), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 16 366 ks (10,03%), dále
Škoda FABIA – 12 576 ks (7,71%), Škoda RAPID – 9 057 ks (5,55%), Škoda
SUPERB – 4 472 ks (2,74%), Škoda KAROQ – 4 190 ks (2,57%), Hyundai i30
– 4 154 ks (2,55%), Volkswagen GOLF – 3 957 ks (2,42%), Škoda KODIAQ
– 3 901 ks (2,39%), Dacia DUSTER – 3 204 ks (1,96%), Hyundai ix20 – 2 904 ks
(1,78%), atd.
Z hlediska paliva vede benzín s 65,98% (109 148 ks), na druhém místě je nafta
s 31,05% (51 368 ks), následuje benzín+CNG – 1 288 ks, benzín+LPG – 593 ks,
elektro – 340 ks, CNG – 252 ks
Podíl firemních automobilů činí 71,4%, privátních 28,6%.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl za stejné období o 9,5%, přičemž podíl vozidel
starších než 10 let tvoří 51,57%.
Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o 5,70% (z
10 623 ks na 11 229 ks, tj. o 606 ks).
První je značka Peugeot s 1 472 registrovanými lehkými užitkovými vozy (13,11%),
následují Volkswagen – 1 459 ks (12,99%), Renault – 1 445 ks (12,87%), Fiat –
1 381 ks (12,30%), Ford – 1 175 ks (10,46%), Citroën – 1 080 ks (9,62%), MercedesBenz – 723 ks (6,44%), Iveco – 615 ks (5,48%), Dacia – 593 ks (5,28%), Opel –
315 ks (2,81%), atd.
Registrace nákladních vozidel vzrostly oproti 1‑7/2017 o 3,03% (z 5 545 ks na
5 713 ks, tj. o 168 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 58,33% (z 408 ks na 646 ks, tj.
o 238 ks).

První je značka Iveco Bus s 215 registrovanými autobusy (33,28%), následují SOR –
182 ks (28,17%), Mercedes-Benz – 66 ks (10,22%), MAN – 38 ks (5,88%), Setra –
36 ks (5,57%), Solaris – 32 ks (4,95%), Scania – 23 ks (3,56%), Iveco – 9 ks
(1,39%), Volvo – 8 ks (1,24%), Higer – 7 ks (1,08%), atd.
Kategorie motocyklů zaznamenala nárůst o 2,14% (z 11 425 ks na 11 670 ks, tj. o
245 ks).
První je značka Honda s 2 219 registrovanými motocykly (19,01%), následují
Yamaha – 915 ks (7,84%), CF Moto – 688 ks (5,90%), KTM – 622 ks (5,33%),
Maxon – 609 ks (5,22%), Kentoya – 583 ks (5,00%), BMW – 579 ks (4,96%), Piaggio
– 540 ks (4,63%), Kawasaki – 481 ks (4,12%), Harley Davidson – 432 ks (3,70%),
atd.
Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
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