TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-2/2020
Únorové registrace nových vozidel zaznamenaly celkově meziroční ochlazení
trhu, vzrostly pouze motocykly a autobusy.
Zvýšil se počet registrovaných elektrických a hybridních osobních automobilů.
Celkově registrace nových osobních automobilů poklesly za 1-2/2020 meziročně o
4,24% (z 38 125 ks na 36 509 ks, tj. o 1616 ks). V únoru klesly o 7,80%.
První je značka Škoda s 14 670 registrovanými osobními vozy (40,18%), následují
Volkswagen – 3 339 ks (9,15%), Hyundai – 3 287 ks (9,00%), Toyota – 1 577 ks
(4,32%), Kia – 1 510 ks (4,14%), Dacia – 1 326 ks (3,63%), Peugeot – 1 320 ks
(3,62%), Mercedes-Benz – 1 227 ks (3,36%), Renault – 1 065 ks (2,92%), BMW –
986 ks (2,70%), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 4 341 ks (11,89%), dále
Škoda FABIA – 3 032 ks (8,30%), Škoda SCALA – 1 605 ks (4,40%), Hyundai i30
– 1 503 ks (4,12%), Škoda KAROQ – 1 483 ks (4,06%), Škoda KAMIQ – 1 296 ks
(3,55%), Škoda SUPERB – 1 125 ks (3,08%), Škoda KODIAQ – 1 123 ks (3,08%),
Hyundai TUCSON – 882 ks (2,42%), Volkswagen TIGUAN – 754 ks (2,07%), atd.
Z hlediska paliva vede benzín s 65,87%, podíl nafty tvoří 29,26%. Zvyšuje se počet
registrovaných vozů s čistě elektrickým pohonem – 594 ks a plug-in hybridů – 364 ks.
Podíl firemních automobilů činí cca 77%, privátních 23%.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl o 0,2% na 26 727 ks. Jejich průměrné stáří je
10,3 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 51,23%.
Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly za první dva měsíce pokles
o 20,82% (z 3 247 ks na 2 571 ks, tj. o 676 ks). V únoru klesly meziročně o 16,34%.
První je značka Ford s 357 registrovanými lehkými užitkovými vozy (13,89%), následují
Volkswagen – 329 ks (12,80%), Peugeot – 312 ks (12,14%), Renault – 278 ks
(10,81%), Fiat – 264 ks (10,27%), Citroën – 220 ks (8,56%), Mercedes-Benz – 197 ks
(7,66%), Toyota – 146 ks (5,68%), Iveco – 107 ks (4,16%), Opel – 98 ks (3,81%), atd.
Registrace nákladních vozidel oproti loňsku klesly celkově o 21,13% (z 1 543 ks na
1 217 ks, tj. o 326 ks). V únoru klesly meziročně o 13,88%.
První je značka DAF s 215 registrovanými nákladními vozy (17,67%), následují MAN –
210 ks (17,26%), Mercedes-Benz – 197 ks (16,19%), Volvo – 168 ks (13,80%), Iveco –
155 ks (12,74%), Scania – 142 ks (11,67%), Renault Trucks – 55 ks (4,52%), Tatra –
27 ks (2,22%), Fuso – 19 ks (1,56%), Ford – 16 ks (1,31%), atd.
Celkově registrace autobusů vzrostly oproti 1‑2/2019 o 96,39% (z 83 ks na 163 ks, tj. o
80 ks). V únoru vzrostly meziročně o 56,52%. Velký nárůst je však způsoben nízkým
základem ze začátku loňského roku.
První je značka Iveco Bus s 61 registrovanými autobusy (37,42%), následují SOR –
43 ks (26,38%), Mercedes-Benz – 26 ks (15,95%), MAN – 9 ks (5,52%), Irizar – 6 ks
(3,68%), Iveco – 5 ks (3,07%), Setra – 5 ks (3,07%), Isuzu – 2 ks (1,23%), Solaris –
2 ks (1,23%), Rošero-P – 2 ks (1,23%), atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala výrazný nárůst registrací o 21,43% (z 1 414 ks na
1 717 ks, tj. o 303 ks). V únoru vzrostly meziročně o 19,27%.
První je značka CF Moto s 240 registrovanými motocykly (13,98%), následují Honda –
233 ks (13,57%), KTM – 153 ks (8,91%), BMW – 99 ks (5,77%), Yamaha – 98 ks
(5,71%), Linhai – 91 ks (5,30%), Kentoya – 70 ks (4,08%), TGB – 60 ks (3,49%), Hecht
– 56 ks (3,26%), Harley Davidson – 52 ks (3,03%), atd.

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