TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-4/2019
Meziroční pokles registrací osobních automobilů se zmírnil, dubnové registrace
jsou vyšší než v roce 2017. Vzrostl podíl privátních vozů.

Celkově registrace nových osobních automobilů klesly za 1-4/2019 meziročně o
10,41% (z 92 132 ks na 82 537 ks, tj. o 9595 ks). Dubnový pokles činí 5,52%.
První je značka Škoda s 28 408 registrovanými osobními vozy (34,42%), následují
Volkswagen – 7 519 ks (9,11%), Dacia – 5 693 ks (6,90%), Hyundai – 5 095 ks
(6,17%), Peugeot – 3 982 ks (4,82%), Renault – 3 339 ks (4,05%), Toyota – 3 011 ks
(3,65%), Kia – 2 966 ks (3,59%), Ford – 2 964 ks (3,59%), Mercedes-Benz – 2 245 ks
(2,72%), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 7 643 ks (9,38%), Škoda
FABIA – 7 126 ks (8,74%), Škoda RAPID – 4 899 ks (6,01%), Škoda KAROQ
– 3 064 ks (3,76%), Dacia DUSTER – 2 048 ks (2,51%), Škoda SUPERB – 1 992 ks
(2,44%), Hyundai i30 – 1 973 ks (2,42%), Škoda KODIAQ – 1 960 ks (2,40%),
Volkswagen TIGUAN – 1 476 ks (1,81%), Dacia DOKKER – 1 463 ks (1,79%), atd.
Z hlediska paliva vede benzín s 70,14%, podíl nafty opět mírně poklesl na 27,62%.
Podíl privátních automobilů vzrostl na cca 29%, firemních automobilů bylo 71%.
Počet dovezených ojetých OA rovněž meziročně poklesl, a to o 1,2% na 57 298 ks.
Jejich průměrné stáří je 10,2 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let je 50,94%.
Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly nárůst o 5,68% (z 6 282 ks
na 6 639 ks, tj. o 357 ks). V dubnu klesly meziročně o 6,12%.
První je značka Volkswagen s 1 031 registrovanými lehkými užitkovými vozy (15,53%),
následují Peugeot – 951 ks (14,32%), Fiat – 701 ks (10,56%), Renault – 679 ks
(10,23%), Ford – 630 ks (9,49%), Citroën – 581 ks (8,75%), Mercedes-Benz – 436 ks
(6,57%), Iveco – 418 ks (6,30%), Toyota – 331 ks (4,99%), Dacia – 306 ks (4,61%), atd.
Registrace nákladních vozidel oproti loňsku vzrostly o 4,68% (z 3 204 ks na 3 354 ks,
tj. o 150 ks).
První je značka Scania s 630 registrovanými nákladními vozy (18,78%), následují
Mercedes-Benz – 595 ks (17,74%), MAN – 591 ks (17,62%), DAF – 489 ks (14,58%),
Volvo – 427 ks (12,73%), Iveco – 270 ks (8,05%), Renault Trucks – 147 ks (4,38%),
Tatra – 120 ks (3,58%), Fuso – 24 ks (0,72%), Avia – 21 ks (0,63%), atd.
Registrace autobusů klesly oproti 1-4/2018 o 0,33% (z 306 ks na 305 ks, tj. o 1 ks).
První je značka Iveco Bus s 101 registrovanými autobusy (33,11%), následují SOR –
81 ks (26,56%), Solaris – 26 ks (8,52%), MAN – 21 ks (6,89%), Mercedes-Benz – 10 ks
(3,28%), Irizar – 9 ks (2,95%), Iveco – 8 ks (2,62%), Volvo – 7 ks (2,30%), Higer – 6 ks
(1,97%), Setra – 6 ks (1,97%), Rošero-P – 6 ks (1,97%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala výrazný nárůst registrací o 21,76% (ze 4 963 ks na
6 043 ks, tj. o 1080 ks).
První je značka Honda s 1 187 registrovanými motocykly (19,64%), následují Yamaha –
496 ks (8,21%), KTM – 442 ks (7,31%), CF Moto – 434 ks (7,18%), BMW – 358 ks
(5,92%), Kentoya – 292 ks (4,83%), Maxon – 285 ks (4,72%), Kawasaki – 216 ks
(3,57%), Harley Davidson – 216 ks (3,57%), Piaggio – 199 ks (3,29%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
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