TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR v lednu 2021
Registrace nových osobních automobilů poklesly v lednu meziročně o 22,67%. Údaje za
prosinec a leden byly ovlivněny koncem možnosti registrace vozidel s emisním limitem Euro 6
DG k 31. 12. 2020.
Počet registrovaných OA s čistě elektrickým pohonem poklesl meziročně z loňských 384 na 231
(-40%).
V lednu nakupovaly OA převážně firmy, na soukromé provozovatele připadá pouze 18%.
Registrace výrazněji poklesly ve všech kategoriích kromě autobusů.
Průměrné stáří dovezených ojetých osobních aut poprvé dosáhlo 11 let, přičemž podíl vozidel
starších 15 let tvoří již 23,5%.
V lednu letošního roku bylo v ČR registrováno celkem 14 794 nových osobních automobilů, 1 168
lehkých užitkových automobilů, 138 autobusů, 495 nákladních vozidel, 520 motocyklů. Za stejné
období minulého roku to bylo 19 132 osobních automobilů, 1 255 lehkých užitkových
automobilů, 91 autobusů, 603 nákladních vozidel a 708 motocyklů.
Celkově registrace nových osobních automobilů poklesly oproti loňskému lednu o 22,67%
(z 19 132 ks na 14 794 ks, tj. o 4338 ks).
První je značka Škoda s 5 731 registrovanými osobními vozy (38,74%), následují Volkswagen –
1 618 ks (10,94%), Hyundai – 1 177 ks (7,96%), Mercedes-Benz – 817 ks (5,52%), Ford – 641 ks
(4,33%), Toyota – 621 ks (4,20%), Peugeot – 620 ks (4,19%), Seat – 420 ks (2,84%), BMW – 369 ks
(2,49%), Kia – 341 ks (2,30%), atd.
Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA s 1 365 ks (9,23%), dále Škoda FABIA
– 1 260 ks (8,52%), Škoda KAMIQ – 682 ks (4,61%), Hyundai i30 – 652 ks (4,41%), Škoda KODIAQ
– 617 ks (4,17%), Škoda KAROQ – 569 ks (3,85%), Škoda SCALA – 567 ks (3,83%), Škoda SUPERB
– 542 ks (3,66%), Volkswagen GOLF – 530 ks (3,58%), Hyundai TUCSON – 333 ks (2,25%), atd.
Ohledně obchodních tříd nadále roste podíl SUV, z nichž kategorie C-SUV tvoří 71,5%.
Z hlediska paliva vede benzín s 62,66%, podíl nafty vzrostl na 31,69%.
Podíl firemních automobilů činí za 1/2021 82%, privátních 18%.
Počet dovezených ojetých OA poklesl letos o 22,1% na 10 279 ks. Jejich průměrné stáří poprvé
dosáhlo 11 let, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 56,53%, starších 15 let již 23,5%.
Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly meziroční pokles o 6,93% (z 1 255 ks na
1 168 ks, tj. o 87 ks).
První je značka Ford s 162 registrovanými lehkými užitkovými vozy (13,87%), následují Peugeot –
150 ks (12,84%), Volkswagen – 141 ks (12,07%), Fiat – 125 ks (10,70%), Citroën – 105 ks (8,99%),
Renault – 104 ks (8,90%), Toyota – 103 ks (8,82%), Iveco – 65 ks (5,57%), Mercedes-Benz – 61 ks
(5,22%), Opel – 57 ks (4,88%), atd.
Z hlediska paliva: nafta 91,78% (1 072 ks), benzín 2,91% (34 ks), CNG – 20 ks, elektro – 3 ks.
Registrace nákladních vozidel oproti loňsku klesly o 17,91% (z 603 ks na 495 ks, tj. o 108 ks).

První je značka Mercedes-Benz s 85 registrovanými nákladními vozy (17,17%), následují Volvo –
84 ks (16,97%), MAN – 83 ks (16,77%), Scania – 79 ks (15,96%), DAF – 68 ks (13,74%), Iveco –
40 ks (8,08%), Renault Trucks – 31 ks (6,26%), Tatra – 19 ks (3,84%), Fuso – 4 ks (0,81%), Ford –
2 ks (0,40%), atd.
Registrace autobusů vzrostly o 51,65% (z 91 ks na 138 ks, tj. o 47 ks).
První je značka SOR s 65 registrovanými autobusy (47,10%), následují Iveco Bus – 44 ks (31,88%),
Setra – 21 ks (15,22%), MAN – 2 ks (1,45%), Solaris – 2 ks (1,45%), Mercedes-Benz – 2 ks (1,45%),
Isuzu – 1 ks (0,72%), Rošero-P – 1 ks (0,72%).
Kategorie motocyklů zaznamenala meziroční propad 26,55% (ze 708 ks na 520 ks, tj. o 188 ks).
První je značka CF Moto s 81 registrovanými motocykly (15,58%), následují Honda – 59 ks
(11,35%), KTM – 32 ks (6,15%), Yamaha – 30 ks (5,77%), BMW – 25 ks (4,81%), Kentoya – 19 ks
(3,65%), RVM – 18 ks (3,46%), Hecht – 18 ks (3,46%), Maxon – 17 ks (3,27%), Piaggio – 15 ks
(2,88%), Harley Davidson – 15 ks (2,88%), atd.

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