
KOMENTÁŘ KE STATISTICE VOZIDEL REGISTROVANÝCH V  ČR V OBDOBÍ 1-7/2020 

CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ  

 

Oživení trhu silničních vozidel je velice pozvolné.  

V období 1-7/2020 pokračuje meziroční propad u 

osobních automobilů (-23,6%), u lehkých užitkových vozů 

(-26,4%) a nákladních vozů (-41%); u autobusů a 

motocyklů došlo naopak k nárůstu registrací. 

V období 1‑ 7/2020 bylo v ČR registrováno celkem 114 799 

nových osobních automobilů, 8 701 lehkých užitkových 

automobilů, 801 autobusů, 3 802 nákladních vozidel, 

13 879 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 

150 314 nových osobních automobilů, 11 823 lehkých 

užitkových automobilů, 718 autobusů, 6 484 nákladních 

vozidel a 13 308 motocyklů. 

 

OSOBNÍ AUTOMOBILY  

 

 

Celkově registrace nových osobních vozů v období 

1‑ 7/2020 klesly oproti 1‑ 7/2019 o 23,63% (z 150 314 ks 

na 114 799 ks, tj. o 35515 ks). 

V červenci klesly meziročně o 9,38%. 

Podíl firemních automobilů v červenci byl 72%,      

privátních 27%. 

 

 

 

První je značka Škoda s 44 191 registrovanými osobními 

vozy (38,49%), následují Hyundai – 9 372 ks (8,16%), 

Volkswagen – 8 954 ks (7,80%), Dacia – 5 852 ks (5,10%), 

Toyota – 5 045 ks (4,39%), Peugeot – 4 797 ks (4,18%), Kia 

– 4 722 ks (4,11%), Mercedes-Benz – 4 058 ks (3,53%), 

Renault – 3 992 ks (3,48%), Ford – 2 914 ks (2,54%),  atd. 

Za červenec je pořadí na prvních místech: Škoda, Hyundai, 

VW, Peugeot, Dacia, Toyota, Kia, Mercedes-Benz. 

 



 

 

Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA 

s 12 304 ks  (10,72%), dále Škoda FABIA – 9 817 ks (8,55%), 

Škoda SCALA – 4 819 ks (4,20%), Škoda KAROQ – 4 709 ks 

(4,10%), Škoda KAMIQ – 4 411 ks (3,84%), Hyundai i30 –

 4 039 ks (3,52%), Škoda SUPERB – 3 593 ks (3,13%), Škoda 

KODIAQ – 3 245 ks (2,83%), Hyundai TUCSON – 2 440 ks 

(2,13%), Kia CEE´D – 2 037 ks (1,77%),  atd. 

 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV 

s 40 226 registrovanými vozy (35,04%), na druhém místě 

jsou malé s 19 464 ks (16,95%), následují nižší střední – 

19 008 ks (16,56%), střední – 15 523 ks (13,52%), MPV – 

10 011 ks (8,72%), vyšší střední – 4 744 ks (4,13%), mini – 

2 524 ks, sportovní – 768 ks, luxusní – 159 ks 

 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 66,42% (76 247 ks), na 

druhém místě je nafta s 28,80% (33 059 ks), následuje 

elektro – 1 110 ks, BA+EL – 854 ks, CNG – 811 ks, 

benzín+LPG – 339 ks 

Elektropohon zaznamenal meziročně výrazný nárůst, čistě 

bateriové automobily vzrostly 3.2x oproti roku 2019. 

 

 

 

Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo 

registrováno 5 965, z toho plug-in hybridů 858. 

Za 1-7/2019 to bylo 4339, resp. 154 ks. 

 



 

 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 30 033 ks registrovaných 

osobních vozů (26,16%), na druhém místě je šedá 

s 29 889 ks (26,04%), následuje modrá – 18 164 ks 

(15,82%), černá – 14 502 ks (12,63%), červená – 11 689 ks 

(10,18%), hnědá – 4 809 ks (4,19%), oranžová – 2 298 ks, 

zelená – 2 116 ks, žlutozelená – 1 273 ks, fialová – 26 ks 

 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě SUV 

s 35,04% (40 226 ks), na druhém místě pak kombi 

s 24,73% (28 393 ks), následují hatch/lift – 18,76% 

(21 537 ks), MPV – 8,73% (10 024 ks), sedany – 6,24% 

(7 168 ks), mini – 2 524 ks, víceúčelové – 1 751 ks, 

sportovní – 768 ks, kupé – 36 ks 

 

OJETÉ OSOBNÍ AUTOMOB ILY 

 

 

Registrace dovážených ojetých OA v období 1‑ 7/2020 

vzrostly meziročně o -20,2% na 84 538 ks. Jejich průměrné 

stáří je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 

53,52%! 

Vzrostl i podíl dovezených vozů nad 15 let – přes 21%! 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY 

 

 

Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů 

v období 1‑ 7/2020 klesly oproti 1‑ 7/2019 o 26,41% 

(z 11 823 ks na 8 701 ks, tj. o 3122 ks). 

V červenci klesly meziročně o 18,91%. 

 

 

 

První je značka Volkswagen s 1 091 registrovanými 

lehkými užitkovými vozy (12,54%), následují Fiat – 1 025 ks 

(11,78%), Peugeot – 1 001 ks (11,50%), Ford – 958 ks 

(11,01%), Renault – 832 ks (9,56%), Citroën – 792 ks 

(9,10%), Mercedes-Benz – 748 ks (8,60%), Toyota – 476 ks 

(5,47%), Iveco – 469 ks (5,39%), Opel – 346 ks (3,98%),  

atd. 

 

 

 

Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou Fiat 

DUCATO s 709 ks  (8,15%), dále Peugeot BOXER – 701 ks 

(8,06%), Renault MASTER – 654 ks (7,52%), Mercedes-

Benz SPRINTER – 529 ks (6,08%), Citroën JUMPER – 498 ks 

(5,72%), Iveco DAILY – 458 ks (5,26%), Volkswagen 

CRAFTER – 407 ks (4,68%), Dacia DOKKER – 338 ks (3,88%), 

Ford TRANSIT – 325 ks (3,74%), Volkswagen CADDY –

 287 ks (3,30%),  atd. 

 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě do 3,5 t 

s 5 750 registrovanými vozy (66,08%), na druhém místě 

jsou do 3,0 t s 2 078 ks (23,88%), následují do 2,0 t – 

604 ks (6,94%) 

 



 

 

Z hlediska paliva vede nafta s 88,91% (7 736 ks), na 

druhém místě je benzín s 5,48% (477 ks), následuje CNG – 

146 ks, benzín+CNG – 51 ks, elektro – 21 ks, bael – 1 ks 

 

 

 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 6 311 ks registrovaných 

lehkých užitkových vozů (72,53%), na druhém místě je 

černá s 629 ks (7,23%), následuje šedá – 585 ks (6,72%), 

modrá – 534 ks (6,14%), červená – 181 ks, hnědá – 138 ks, 

oranžová – 123 ks, žlutozelená – 115 ks, zelená – 85 ks 

 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě skříně 

s 73,66% (6 409 ks), na druhém místě pak šasi s 11,56% 

(1 006 ks), následují pickupy – 7,86% (684 ks), valníky – 

303 ks, sklápěče – 24 ks, jiné – 6 ks 

 

AUTOMOBILY DO 3,5T (OA + LUV) 

 

 

Celkově registrace nových osobních a lehkých užitkových 

vozů v období 1‑ 7/2020 klesly oproti 1‑ 7/2019 o 23,83% 

(z 162 137 ks na 123 500 ks, tj. o 38637 ks). 

V červenci klesly meziročně o 10,03%. 

 



 

 

První je značka Škoda s 44 191 registrovanými osobními a 

lehkými užitkovými vozy (35,78%), následují Volkswagen – 

10 045 ks (8,13%), Hyundai – 9 407 ks (7,62%), Dacia – 

6 190 ks (5,01%), Peugeot – 5 798 ks (4,69%), Toyota – 

5 521 ks (4,47%), Renault – 4 824 ks (3,91%), Mercedes-

Benz – 4 806 ks (3,89%), Kia – 4 722 ks (3,82%), Ford – 

3 872 ks (3,14%),  atd. 

 

 

 

Nejprodávanějšími osobních a lehkými užitkovými vozy 

jsou Škoda OCTAVIA s 12 304 ks  (9,96%), dále Škoda 

FABIA – 9 817 ks (7,95%), Škoda SCALA – 4 819 ks (3,90%), 

Škoda KAROQ – 4 709 ks (3,81%), Škoda KAMIQ – 4 411 ks 

(3,57%), Hyundai i30 – 4 039 ks (3,27%), Škoda SUPERB –

 3 593 ks (2,91%), Škoda KODIAQ – 3 245 ks (2,63%), 

Hyundai TUCSON – 2 440 ks (1,98%), Kia CEE´D – 2 037 ks 

(1,65%),  atd. 

 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 62,12% (76 724 ks), na 

druhém místě je nafta s 33,03% (40 795 ks), následuje 

elektro – 1 131 ks, CNG – 957 ks, bael – 855 ks, 

benzín+LPG – 339 ks 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  

 

 

Celkově registrace nových nákladních vozů v období 

1‑ 7/2020 klesly oproti 1‑ 7/2019 o 41,36% (z 6 484 ks na 

3 802 ks, tj. o 2682 ks). 

V červenci  vzrostly meziročně o 42,79%. 

 



 

 

První je značka Mercedes-Benz s 728 registrovanými 

nákladními vozy (19,15%), následují MAN – 671 ks 

(17,65%), DAF – 597 ks (15,70%), Scania – 498 ks (13,10%), 

Volvo – 463 ks (12,18%), Iveco – 426 ks (11,20%), Renault 

Trucks – 160 ks (4,21%), Tatra – 140 ks (3,68%), Ford – 

39 ks (1,03%), Fuso – 38 ks (1,00%),  atd. 

 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě šasi 

s 47,05% (1 789 ks), na druhém místě pak tahače s 42,98% 

(1 634 ks), následují skříně – 82 ks, jiné – 5 ks, valníky – 

2 ks, sklápěče – 2 ks 

 

AUTOBUSY 

 

 

Celkově registrace nových autobusů v období 1‑ 7/2020 

vzrostly oproti 1‑ 7/2019 o 11,56% (z 718 ks na 801 ks, tj. o 

83 ks). 

V červenci  vzrostly meziročně o 71,64%. 

 

 

 

První je značka Iveco Bus s 308 registrovanými autobusy 

(38,45%), následují SOR – 190 ks (23,72%), MAN – 107 ks 

(13,36%), Setra – 76 ks (9,49%), Mercedes-Benz – 40 ks 

(4,99%), Iveco – 28 ks (3,50%), Solaris – 27 ks (3,37%), 

Scania – 8 ks (1,00%), Irizar – 7 ks (0,87%), Isuzu – 3 ks 

(0,37%),  atd. 

 



 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě linkové 

s 56,68% (454 ks), na druhém místě pak městské s 32,71% 

(262 ks), následují dálkové – 4,00% (32 ks), šasi – 22 ks, 

jiné – 4 ks 

 

MOTOCYKLY 

 

 

Celkově registrace nových motocyklů v období 1‑ 7/2020 

vzrostly oproti 1‑ 7/2019 o 4,29% (z 13 308 ks na 

13 879 ks, tj. o 571 ks). 

V červenci  vzrostly meziročně o 3,44%. 

 

 

 

První je značka Honda s 2 797 registrovanými motocykly 

(20,15%), následují Yamaha – 1 297 ks (9,35%), CF Moto – 

1 056 ks (7,61%), KTM – 733 ks (5,28%), Piaggio – 679 ks 

(4,89%), BMW – 635 ks (4,58%), Kawasaki – 562 ks 

(4,05%), Kentoya – 556 ks (4,01%), Maxon – 526 ks 

(3,79%), Linhai – 464 ks (3,34%),  atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSTATNÍ KATEGORIE  

 

 

Celkově registrace nových přívěsů a návěsů v období 

1‑ 7/2020 klesly oproti 1‑ 7/2019 o 1,09% (z 26 121 ks na 

25 835 ks, tj. o 286 ks). 

V červenci  vzrostly meziročně o 11,23%. 

 

 

 

První je značka Agados s 9 847 registrovanými přívěsy a 

návěsy (38,11%), následují Vezeko – 1 784 ks (6,91%), 

Martz – 947 ks (3,67%), Lider – 946 ks (3,66%), Temared – 

905 ks (3,50%), Klabo – 684 ks (2,65%), Niewiadow – 

614 ks (2,38%), Neptun – 553 ks (2,14%), Vapp – 484 ks 

(1,87%), Brenderup – 465 ks (1,80%),  atd. 

 

 

 

Celkově registrace nových traktorů v období 1‑ 7/2020 

klesly oproti 1‑ 7/2019 o 11,23% (z 2 494 ks na 2 214 ks, tj. 

o 280 ks). 

V červenci klesly meziročně o 5,00%. 

 

 

 

První je značka John Deere s 307 registrovanými traktory 

(13,87%), následují Zetor – 155 ks (7,00%), Linhai – 134 ks 

(6,05%), New Holland – 130 ks (5,87%), Kubota – 126 ks 

(5,69%), BRP – 121 ks (5,47%), Case – 110 ks (4,97%), CF 

Moto – 99 ks (4,47%), Fendt – 81 ks (3,66%), Polaris – 

75 ks (3,39%),  atd. 

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

http://portal.sda-cia.cz/

