
KOMENTÁŘ KE STATISTICE  VOZIDEL REGISTROVANÝCH V ČR V OBDOBÍ 1-12/2020 

V „Covidovém“ roce 2020 došlo k silnému propadu registrací osobních a nákladních automobilů, 
naopak se dařilo kategoriím motocyklů a autobusů, které zaznamenaly výrazný nárůst. 

Závěr roku urychlil i růst registrací bateriových elektromobilů, které vzrostly meziročně o 331%,  
plug-in hybridy pak o 318%. 

 

CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ  

 

V období 1‑12/2020 bylo v ČR registrováno celkem 

202 971 nových osobních automobilů, 17 141 lehkých 

užitkových automobilů, 1 367 autobusů, 7 355 nákladních 

vozidel, 21 518 motocyklů. Za stejné období minulého 

roku to bylo 249 915 osobních automobilů, 20 436 lehkých 

užitkových automobilů, 1 220 autobusů, 9 852 nákladních 

vozidel a 18 744 motocyklů. 

 

OSOBNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově registrace nových osobních vozů v roce 2020 

klesly oproti předchozímu roku o 18,78% (z 249 915 ks na 

202 971 ks, tj. o 46944 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 8,69%. 

Podíl firemních automobilů činil celoročně 74%, privátních 

26%. 

 

 

První je značka Škoda s 74 786 registrovanými osobními 

vozy (36,85%), následují Volkswagen – 16 767 ks (8,26%), 

Hyundai – 16 030 ks (7,90%), Toyota – 10 023 ks (4,94%), 

Dacia – 9 751 ks (4,80%), Peugeot – 8 467 ks (4,17%), Kia – 

8 332 ks (4,11%), Renault – 7 497 ks (3,69%), Mercedes-

Benz – 7 023 ks (3,46%), Ford – 6 805 ks (3,35%), atd. 

 



 

Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA 

s 19 091 ks  (9,41%), dále Škoda FABIA – 15 986 ks (7,88%), 

Škoda SCALA – 8 736 ks (4,30%), Škoda KAROQ – 8 043 ks 

(3,96%), Škoda KAMIQ – 7 438 ks (3,66%), Hyundai i30 –

 7 419 ks (3,66%), Škoda KODIAQ – 6 508 ks (3,21%), Škoda 

SUPERB – 6 241 ks (3,07%), Hyundai TUCSON – 4 454 ks 

(2,19%), Volkswagen GOLF – 3 942 ks (1,94%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV 

s 71 778 registrovanými vozy (35,36%), na druhém místě 

je nižší střední třída s 36 440 ks (17,95%), následují malé – 

32 934 ks (16,23%), střední – 24 635 ks (12,14%), MPV – 

18 895 ks (9,31%), vyšší střední – 8 373 ks (4,13%), mini – 

4 340 ks, sportovní – 1 214 ks, luxusní – 221 ks. 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 64,61% (131 145 ks), na 

druhém místě je nafta s 29,69% (60 267 ks), následuje 

elektro – 2 866 ks, bael – 1 866 ks, CNG – 1 292 ks, 

benzín+LPG – 1 280 ks. 

Při započtení zn. Tesla vzrostly registrace čistě bateriových 

vozů meziročně o 331% (ze 756 ks na 3 262 ks). 

 

 

Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo 

registrováno 12 674 (meziročně +52%), z toho plug-in 

hybridů 1 979 (meziročně +318%). 

 



 

Registrace vozů s alternativním pohonem stouply na 

18111 vozidel z loňských 11172 vozidel (+62%). 

 

 

Nejoblíbenější barvou je šedá s 53 415 ks registrovaných 

osobních vozů (26,32%), na druhém místě je bílá 

s 52 862 ks (26,04%), následuje modrá – 32 274 ks 

(15,90%), černá – 25 322 ks (12,48%), červená – 21 442 ks 

(10,56%), hnědá – 8 248 ks (4,06%), oranžová – 4 006 ks, 

zelená – 3 280 ks, žlutozelená – 2 067 ks, fialová – 55 ks 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě SUV 

s 35,36% (71 778 ks), na druhém místě pak kombi 

s 23,92% (48 546 ks), následují hatch/lift – 18,57% 

(37 695 ks), MPV – 9,32% (18 908 ks), sedany – 6,52% 

(13 226 ks), mini – 4 340 ks, víceúčelové – 3 065 ks, 

sportovní – 1 214 ks, kupé – 58 ks 

 

OJETÉ OSOBNÍ AUTOMOB ILY 

 

Registrace dovážených ojetých OA v období 1‑12/2020 

poklesly meziročně o 15,0% na 150 731 ks. Jejich 

průměrné stáří je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších 

10 let činí 54,01% a starších 15 let je 21,11%. 

 



LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY 

 

Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů 

poklesly o 16,12% (z 20 436 ks na 17 141 ks, tj. o 3295 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 11,22%. 

 

 

První je značka Peugeot s 2 694 registrovanými lehkými 

užitkovými vozy (15,72%), následují Volkswagen – 2 237 ks 

(13,05%), Fiat – 2 120 ks (12,37%), Ford – 1 734 ks 

(10,12%), Renault – 1 575 ks (9,19%), Citroën – 1 417 ks 

(8,27%), Mercedes-Benz – 1 215 ks (7,09%), Iveco – 971 ks 

(5,66%), Toyota – 934 ks (5,45%), Opel – 599 ks (3,49%), 

atd. 

 

 

Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou Peugeot 

BOXER s 1 760 ks  (10,27%), dále Fiat DUCATO – 1 483 ks 

(8,65%), Renault MASTER – 1 170 ks (6,83%), Iveco DAILY –

 948 ks (5,53%), Mercedes-Benz SPRINTER – 924 ks 

(5,39%), Citroën JUMPER – 922 ks (5,38%), Volkswagen 

CADDY – 746 ks (4,35%), Volkswagen CRAFTER – 736 ks 

(4,29%), Peugeot PARTNER – 695 ks (4,05%), Ford TRANSIT 

– 629 ks (3,67%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě vozy do 

3,5 t s 11 136 registrovanými vozy (64,97%), na druhém 

místě do 3,0 t s 4 096 ks (23,90%), následují do 2,0 t – 

1 438 ks (8,39%) 

 



 

Z hlediska paliva vede nafta s 88,79% (15 220 ks), na 

druhém místě je benzín s 4,64% (796 ks), následuje CNG – 

511 ks, benzín+CNG – 96 ks, elektro – 44 ks, bael – 2 ks. 

 

 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 12 749 ks registrovaných 

lehkých užitkových vozů (74,38%), na druhém místě je 

černá s 1 170 ks (6,83%), následuje šedá – 1 132 ks 

(6,60%), modrá – 945 ks (5,51%), červená – 305 ks, hnědá 

– 248 ks, oranžová – 227 ks, žlutozelená – 189 ks, zelená – 

175 ks, fialová – 1 ks 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě skříně 

s 75,96% (13 021 ks), na druhém místě pak šasi s 10,54% 

(1 807 ks), následují pickupy – 7,25% (1 242 ks), valníky – 

538 ks, sklápěče – 45 ks, jiné – 17 ks 

 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově registrace nových nákladních vozů v roce 2020 

klesly o 25,35% (z 9 852 ks na 7 355 ks, tj. o 2497 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 23,38%. 



 

 

První je značka Mercedes-Benz s 1 547 registrovanými 

nákladními vozy (21,03%), následují MAN – 1 339 ks 

(18,21%), DAF – 1 078 ks (14,66%), Scania – 957 ks 

(13,01%), Volvo – 920 ks (12,51%), Iveco – 761 ks 

(10,35%), Renault Trucks – 308 ks (4,19%), Tatra – 246 ks 

(3,34%), Fuso – 65 ks (0,88%), Volkswagen – 51 ks (0,69%), 

atd. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě tahače 

s 46,38% (3 411 ks), na druhém místě pak šasi s 44,62% 

(3 282 ks), následují skříně – 82 ks, jiné – 24 ks, sklápěče – 

3 ks, valníky – 2 ks. 

 

AUTOBUSY 

 

Celkově registrace nových autobusů vzrostly oproti roku 

2019 o 12,05% (z 1 220 ks na 1 367 ks, tj. o 147 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 129,03%. 

 

 

První je značka Iveco Bus s 539 registrovanými autobusy 

(39,43%), následují SOR – 344 ks (25,16%), MAN – 116 ks 

(8,49%), Setra – 112 ks (8,19%), Solaris – 97 ks (7,10%), 

Mercedes-Benz – 60 ks (4,39%), Iveco – 40 ks (2,93%), 

Scania – 28 ks (2,05%), Irizar – 11 ks (0,80%), Rošero-P – 

6 ks (0,44%), atd. 



 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě linkové 

s 56,84% (777 ks), na druhém místě pak městské s 34,24% 

(468 ks), následují dálkové – 42 ks, šasi – 30 ks, jiné – 6 ks 

 

MOTOCYKLY 

 

Celkově registrace nových motocyklů vzrostly v roce 2020 

o 14,80% (z 18 744 ks na 21 518 ks, tj. o 2774 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 255,97%. 

 

 

První je značka Honda s 3 788 registrovanými motocykly 

(17,60%), následují Yamaha – 1 841 ks (8,56%), CF Moto – 

1 652 ks (7,68%), KTM – 1 356 ks (6,30%), Piaggio – 998 ks 

(4,64%), Kentoya – 945 ks (4,39%), Maxon – 891 ks 

(4,14%), BMW – 883 ks (4,10%), Kawasaki – 823 ks 

(3,82%), Linhai – 742 ks (3,45%), atd. 

 

OSTATNÍ KATEGORIE  

 

Celkově registrace nových přívěsů a návěsů vzrostly o 

0,37% (ze 41 353 ks na 41 506 ks, tj. o 153 ks). 

V prosinci vzrostly meziročně o 23,70%. 



 

 

První je značka Agados s 15 290 registrovanými přívěsy a 

návěsy (36,84%), následují Vezeko – 2 865 ks (6,90%), 

Temared – 1 534 ks (3,70%), Lider – 1 504 ks (3,62%), 

Martz – 1 355 ks (3,26%), Klabo – 1 249 ks (3,01%), 

Niewiadow – 936 ks (2,26%), Neptun – 853 ks (2,06%), 

Zaslaw – 847 ks (2,04%), Vapp – 783 ks (1,89%), atd. 

 

 

Celkově registrace nových traktorů v roce 2020 klesly o 

14,51% (ze 4 260 ks na 3 642 ks, tj. o 618 ks). 

V prosinci klesly meziročně o 8,26%. 

 

 

První je značka John Deere s 454 registrovanými traktory 

(12,47%), následují Zetor – 279 ks (7,66%), Linhai – 264 ks 

(7,25%), New Holland – 222 ks (6,10%), Kubota – 203 ks 

(5,57%), Case – 196 ks (5,38%), BRP – 174 ks (4,78%), CF 

Moto – 134 ks (3,68%), Polaris – 122 ks (3,35%), Fendt – 

118 ks (3,24%), atd. 

 

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

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

