TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-8/2020
Registrace osobních automobilů poklesly v období 1-8/2020 meziročně o 25%.
Srpnový propad však byl ovlivněn i loňským vysokým základem způsobeným
koncem platnosti emisního předpisu.
Nadále se zvyšuje podíl OA s elektrickým a hybridním pohonem.
Registrace motocyklů pokračují od května v rekordním růstu.
V období 1‑8/2020 bylo v ČR registrováno celkem 131 410 nových osobních
automobilů, 10 075 lehkých užitkových automobilů, 869 autobusů, 4 267 nákladních
vozidel, 16 508 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 175 340 osobních
automobilů, 13 948 lehkých užitkových automobilů, 796 autobusů, 6 963 nákladních
vozidel a 15 292 motocyklů.
Celkově registrace nových osobních automobilů poklesly za 1-8/2020 o 25,05%
(ze 175 340 ks na 131 410 ks, tj. o 43 930 ks). V srpnu klesly meziročně o 33,63%.
První je značka Škoda s 50 031 registrovanými osobními vozy (38,07%), následují
Hyundai – 10 586 ks (8,06%), Volkswagen – 9 875 ks (7,51%), Dacia – 6 619 ks
(5,04%), Toyota – 5 975 ks (4,55%), Peugeot – 5 673 ks (4,32%), Kia – 5 497 ks
(4,18%), Mercedes-Benz – 4 717 ks (3,59%), Renault – 4 560 ks (3,47%), Ford –
3 515 ks (2,67%), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 13 615 ks (10,36%), dále
Škoda FABIA – 11 007 ks (8,38%), Škoda SCALA – 5 689 ks (4,33%), Škoda KAROQ
– 5 480 ks (4,17%), Škoda KAMIQ – 5 074 ks (3,86%), Hyundai i30 – 4 578 ks (3,48%),
Škoda SUPERB – 4 085 ks (3,11%), Škoda KODIAQ – 3 703 ks (2,82%), Hyundai
TUCSON – 2 807 ks (2,14%), Kia CEE´D – 2 408 ks (1,83%), atd.
Z hlediska paliva vede benzín s 66,18%, podíl nafty letos vzrostl na 29,04% (oproti
26,8% za 1-8/2019). Zvyšuje se počet registrovaných vozů s čistě elektrickým pohonem
– 1477 ks a plug-in hybridů – 988 ks.
Podíl firemních automobilů činí za 1-8/2020 72%, privátních 28%.
Počet dovezených ojetých OA poklesl letos o 18,3% na 98 838 ks. Jejich průměrné stáří
je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 53,58%, starších 15 let je již
21,49%.
Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly za prvních osm měsíců
pokles o 27,77% (z 13 948 ks na 10 075 ks, tj. o 3873 ks). V srpnu klesly meziročně o
35,34%.
První je značka Peugeot s 1 276 registrovanými lehkými užitkovými vozy (12,67%),
následují Volkswagen – 1 257 ks (12,48%), Fiat – 1 231 ks (12,22%), Ford – 1 073 ks
(10,65%), Renault – 927 ks (9,20%), Citroën – 901 ks (8,94%), Mercedes-Benz –
853 ks (8,47%), Toyota – 534 ks (5,30%), Iveco – 528 ks (5,24%), Opel – 404 ks
(4,01%), atd.
Z hlediska paliva: nafta 88,93% (8 960 ks), benzín 5,38% (542 ks), CNG – 172 ks,
benzín + CNG – 59 ks, elektro – 26 ks, ba-el – 1 ks.

Registrace nákladních vozidel oproti loňsku klesly celkově o 38,72% (z 6 963 ks na
4 267 ks, tj. o 2696 ks). V srpnu klesly meziročně o 2,92%.
První je značka Mercedes-Benz s 810 registrovanými nákladními vozy (18,98%),
následují MAN – 800 ks (18,75%), DAF – 662 ks (15,51%), Scania – 557 ks (13,05%),
Volvo – 489 ks (11,46%), Iveco – 486 ks (11,39%), Renault Trucks – 177 ks (4,15%),
Tatra – 162 ks (3,80%), Ford – 40 ks (0,94%), Fuso – 40 ks (0,94%), atd.
Celkově registrace autobusů vzrostly oproti 1-8/2019 o 9,17% (ze 796 ks na 869 ks, tj.
o 73 ks). V srpnu klesly meziročně o 12,82%.
První je značka Iveco Bus s 325 registrovanými autobusy (37,40%), následují SOR –
214 ks (24,63%), MAN – 109 ks (12,54%), Setra – 76 ks (8,75%), Mercedes-Benz –
42 ks (4,83%), Iveco – 31 ks (3,57%), Solaris – 30 ks (3,45%), Scania – 21 ks (2,42%),
Irizar – 7 ks (0,81%), Isuzu – 5 ks (0,58%), atd.
Kategorie motocyklů zaznamenala letos nárůst registrací o 7,95% (z 15 292 ks na
16 508 ks, tj. o 1216 ks). V srpnu vzrostly meziročně o 32,51%.
První je značka Honda s 3 255 registrovanými motocykly (19,72%), následují Yamaha –
1 527 ks (9,25%), CF Moto – 1 202 ks (7,28%), KTM – 857 ks (5,19%), Piaggio –
819 ks (4,96%), BMW – 733 ks (4,44%), Kawasaki – 659 ks (3,99%), Kentoya – 658 ks
(3,99%), Maxon – 585 ks (3,54%), Linhai – 535 ks (3,24%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 3. 9. 2020
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