TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-2/2019
V únoru vzrostly registrace vozidel všech kategorií, pouze osobní automobily
poklesly o 6,7%.

Celkově registrace nových osobních automobilů poklesly za 1-2/2019 meziročně o
12,19% (ze 43 420 ks na 38 125 ks, tj. o 5295 ks).
První je značka Škoda s 13 428 registrovanými osobními vozy (35,22%), následují
Volkswagen – 3 816 ks (10,01%), Dacia – 2 587 ks (6,79%), Hyundai – 2 497 ks
(6,55%), Peugeot – 1 865 ks (4,89%), Renault – 1 417 ks (3,72%), Ford – 1 363 ks
(3,58%), Kia – 1 314 ks (3,45%), Toyota – 1 291 ks (3,39%), Citroën – 1 039 ks
(2,73%), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 3 828 ks (10,15%), dále
Škoda FABIA – 3 217 ks (8,53%), Škoda RAPID – 2 479 ks (6,57%), Škoda KAROQ
– 1 320 ks (3,50%), Škoda SUPERB – 1 111 ks (2,95%), Dacia DUSTER – 944 ks
(2,50%), Škoda KODIAQ – 905 ks (2,40%), Hyundai i30 – 883 ks (2,34%), Volkswagen
TIGUAN – 727 ks (1,93%), Volkswagen GOLF – 697 ks (1,85%), atd.
Z hlediska paliva vede benzín s 68,98%, podíl nafty tvoří 29,02%.
Podíl firemních automobilů činí cca 73%, privátních 27%.
Počet dovezených ojetých OA rovněž meziročně poklesl, a to o 3,0% na 26 669 ks.
Jejich průměrné stáří je 10,2 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let je 50,92%.
Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly nárůst o 15,22% (z 2 818 ks
na 3 247 ks, tj. o 429 ks).
První je značka Peugeot s 580 registrovanými lehkými užitkovými vozy (17,86%),
následují Volkswagen – 558 ks (17,19%), Fiat – 344 ks (10,59%), Renault – 340 ks
(10,47%), Citroën – 288 ks (8,87%), Ford – 256 ks (7,88%), Mercedes-Benz – 171 ks
(5,27%), Toyota – 170 ks (5,24%), Iveco – 169 ks (5,20%), Dacia – 133 ks (4,10%), atd.
Registrace nákladních vozidel oproti loňsku vzrostly o 3,91% (z 1 485 ks na 1 543 ks,
tj. o 58 ks).
První je značka MAN s 296 registrovanými nákladními vozy (19,18%), následují Scania
– 294 ks (19,05%), Mercedes-Benz – 249 ks (16,14%), DAF – 233 ks (15,10%), Volvo –
213 ks (13,80%), Iveco – 99 ks (6,42%), Renault Trucks – 69 ks (4,47%), Tatra – 52 ks
(3,37%), Fuso – 11 ks (0,71%), Volkswagen – 9 ks (0,58%), atd.
Celkově registrace autobusů klesly oproti 1-2/2018 o 29,06% (ze 117 ks na 83 ks, tj. o
34 ks). V únoru však meziročně vzrostly o 109,09%.
První je značka Iveco Bus s 21 registrovanými autobusy (25,30%), následují MAN –
16 ks (19,28%), SOR – 14 ks (16,87%), Solaris – 14 ks (16,87%), Škoda – 4 ks
(4,82%), Mercedes-Benz – 4 ks (4,82%), Setra – 2 ks (2,41%), Scania – 2 ks (2,41%),
Rošero-P – 2 ks (2,41%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala výrazný nárůst registrací o 24,14% (z 1 139 ks na
1 414 ks, tj. o 275 ks). V únoru vzrostly meziročně o 45,36%.
První je značka Honda s 214 registrovanými motocykly (15,13%), následují CF Moto –
192 ks (13,58%), KTM – 137 ks (9,69%), BMW – 85 ks (6,01%), Kentoya – 75 ks
(5,30%), Linhai – 65 ks (4,60%), Maxon – 63 ks (4,46%), Yamaha – 59 ks (4,17%),
TGB – 52 ks (3,68%), Harley Davidson – 45 ks (3,18%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 5. 3. 2019
Ing. Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů

