
KOMENTÁŘ KE STATISTICE VOZIDEL REGISTROVANÝCH V  ČR V 1. POLOLETÍ 2021 

Vzhledem k nestandardní situaci v roce 2020 není meziroční srovnání příliš vypovídající, proto uvádíme 

v jednotlivých kategoriích i porovnání s rokem 2019. 

Meziročně vzrostly letos registrace ve všech kategoriích s výjimkou autobusů. Pokud bychom však srovnávali 

s r. 2019 jsme letos u osobních i nákladních automobilů a autobusů stále pod úrovní čísel z uvedeného roku. 

Nadále rostou registrace hybridních OA, jejich počet se meziročně zvýšil o 127% (oproti r. 2019 vzrostl o 201%). 

Registrace plně elektrických vozů ve srovnání s loňskem stagnují (ve srovnání s r. 2019 vzrostly o 250%). Podíl 

dieselových OA poklesl na 26,6%. 

Do celkových čísel se promítají i narušené výrobní a dodavatelské řetězce s dopadem na zpoždění dodávek 

vozidel. Registrace, zejména osobních automobilů souběžně ovlivňuje také legislativa EU, která nadále 

výraznou měrou tlačí výrobce do velice nákladných nových technologií. 

 

CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ  

 

V období 1‑6/2021 bylo v ČR registrováno celkem 112 805 

nových osobních automobilů, 9 326 lehkých užitkových 

automobilů, 603 autobusů, 4 443 nákladních vozidel, 

12 691 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 

95 029 osobních automobilů, 7 402 lehkých užitkových 

automobilů, 686 autobusů, 3 188 nákladních vozidel a 

11 290 motocyklů. 

 

OSOBNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově registrace nových osobních vozů v 1. pololetí 2021 

vzrostly oproti loňsku o 18,71% (z 95 029 ks na 112 805 ks, 

tj. o 17776 ks).  

(Oproti r. 2019 poklesly o 12,21%.) 

V červnu vzrostly meziročně o 8,62%. 

Podíl firemních automobilů za 1-6/2021 činí 78%, 

privátních 22%. 

 



 

První je značka Škoda s 39 644 registrovanými osobními 

vozy (35,14%), následují Volkswagen – 10 463 ks (9,28%), 

Hyundai – 10 225 ks (9,06%), Toyota – 5 130 ks (4,55%), 

Mercedes-Benz – 4 945 ks (4,38%), Peugeot – 4 514 ks 

(4,00%), Kia – 4 388 ks (3,89%), Ford – 4 184 ks (3,71%), 

Seat – 3 760 ks (3,33%), Dacia – 3 210 ks (2,85%), atd. 

 

 

Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda FABIA 

s 8 011 ks  (7,10%), dále Škoda OCTAVIA – 7 892 ks 

(7,00%), Škoda KAROQ – 5 878 ks (5,21%), Škoda KAMIQ –

 5 869 ks (5,20%), Hyundai i30 – 5 535 ks (4,91%), Škoda 

SCALA – 4 491 ks (3,98%), Škoda KODIAQ – 3 540 ks 

(3,14%), Škoda SUPERB – 3 239 ks (2,87%), Volkswagen 

GOLF – 2 861 ks (2,54%), Hyundai TUCSON – 2 858 ks 

(2,53%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV 

s 47 850 registrovanými vozy (42,42%), na druhém místě 

je nižší střední třída s 19 068 ks (16,90%), následují malé – 

16 071 ks (14,25%), střední – 10 911 ks (9,67%), MPV – 

8 332 ks (7,39%), vyšší střední – 4 732 ks (4,19%), mini – 

1 854 ks, sportovní – 745 ks, luxusní – 357 ks. 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 66,62% (75 149 ks), na 

druhém místě je nafta s 26,62% (30 026 ks), následuje bael 

– 2 016 ks, elektro – 1 262 ks, benzín+LPG – 996 ks, CNG – 

413 ks. 

 



 

Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo 

registrováno 11 063, z toho plug-in hybridů 2 187. 

V loňském roce to bylo 4 864, respektive 745 vozidel. 

 

 

Registrace vozů s alternativním pohonem stoupla na 

13615 vozidel z loňských 6832 vozidel. 

 

 

Nejoblíbenější barvou je šedá s 30 552 ks registrovaných 

osobních vozů (27,08%), na druhém místě je bílá 

s 27 311 ks (24,21%), následuje modrá – 18 332 ks 

(16,25%), červená – 14 625 ks (12,96%), černá – 13 431 ks 

(11,91%), hnědá – 3 883 ks, oranžová – 2 370 ks, 

žlutozelená – 1 185 ks, zelená – 1 078 ks, fialová – 38 ks 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě SUV 

s 42,42% (47 850 ks), na druhém místě pak kombi 

s 21,67% (24 446 ks), následují hatch/lift – 17,36% 

(19 579 ks), MPV – 7,39% (8 332 ks), sedany – 5,95% 

(6 708 ks), mini – 1 854 ks, sportovní – 745 ks, víceúčelové 

– 348 ks, kupé – 58 ks 

 

 



OJETÉ OSOBNÍ AUTOMOB ILY 

 

Registrace dovážených ojetých OA se letos zvýšily oproti 

období 1-6/2020 o 21% na 83 544 ks. V červnu došlo k 

prudkému meziročnímu nárůstu o 37,35%. 

(Oproti pololetí r. 2019 jsou o 6,3% nižší.) 

Jejich průměrné stáří je 10,5 roku, přičemž podíl vozidel 

starších 10 let činí 51,83%, starších 15 let je 21,63%. 

 

 

LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY 

 

Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů 

v období 1‑6/2021 vzrostly oproti 1‑6/2020 o 25,99% 

(ze 7 402 ks na 9 326 ks, tj. o 1924 ks).  

(Oproti r. 2019 jsou o 8,76% nižší.) 

V červnu se meziročně zvýšily o 19,25%. 

 

 

První je značka Fiat s 1 238 registrovanými lehkými 

užitkovými vozy (13,27%), následují Peugeot – 1 102 ks 

(11,82%), Renault – 1 054 ks (11,30%), Volkswagen – 

992 ks (10,64%), Ford – 848 ks (9,09%), Citroën – 818 ks 

(8,77%), Toyota – 693 ks (7,43%), Iveco – 670 ks (7,18%), 

Mercedes-Benz – 539 ks (5,78%), Opel – 394 ks (4,22%), 

atd. 

 



 

Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou Peugeot 

BOXER s 784 ks  (8,41%), dále Renault MASTER – 735 ks 

(7,88%), Fiat DUCATO – 732 ks (7,85%), Iveco DAILY –

 657 ks (7,04%), Citroën JUMPER – 563 ks (6,04%), 

Mercedes-Benz SPRINTER – 404 ks (4,33%), Volkswagen 

CRAFTER – 399 ks (4,28%), Fiat DOBLÓ – 359 ks (3,85%), 

Volkswagen TRANSPORTER – 314 ks (3,37%), Ford TRANSIT 

– 307 ks (3,29%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě vozy do 

3,5 t s 6 051 registrovanými ks (64,88%), na druhém místě 

do 3,0 t s 2 240 ks (24,02%), následují do 2,0 t – 735 ks 

(7,88%) 

 

 

Z hlediska paliva vede nafta s 90,47% (8 437 ks), na 

druhém místě je benzín s 4,07% (380 ks), následuje CNG – 

119 ks, benzín+CNG – 52 ks, elektro – 37 ks, bael – 1 ks. 

 

 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 6 941 ks registrovaných 

lehkých užitkových vozů (74,43%), na druhém místě je 

šedá s 775 ks (8,31%), následuje černá – 511 ks (5,48%), 

modrá – 421 ks (4,51%), červená – 186 ks, zelená – 154 ks, 

hnědá – 149 ks, oranžová – 102 ks, žlutozelená – 87 ks. 

 



 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě skříně 

s 77,31% (7 210 ks), na druhém místě pak šasi s 9,58% 

(893 ks), následují pickupy – 6,63% (618 ks), valníky – 

238 ks, sklápěče – 39 ks, jiné – 28 ks. 

 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově letošní registrace nových nákladních vozů vzrostly 

o 39,37% (z 3 188 ks na 4 443 ks, tj. o 1255 ks).  

(Oproti r. 2019 jsou o 26,61% nižší.) 

V červnu vzrostly meziročně o 49,81%. 

 

 

První je značka Mercedes-Benz s 814 registrovanými 

nákladními vozy (18,32%), následují DAF – 739 ks 

(16,63%), MAN – 724 ks (16,30%), Volvo – 642 ks (14,45%), 

Scania – 633 ks (14,25%), Iveco – 474 ks (10,67%), Renault 

Trucks – 198 ks (4,46%), Tatra – 138 ks (3,11%), Ford – 

48 ks (1,08%), Fuso – 20 ks (0,45%), atd. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě tahače 

s 50,48% (2 243 ks), na druhém místě pak šasi s 39,28% 

(1 745 ks), následují skříně – 52 ks, jiné – 8 ks, sklápěče – 

5 ks, valníky – 1 ks. 



AUTOBUSY 

 

Celkově registrace nových autobusů v období 1‑ 6/2021 

klesly oproti loňsku o 12,10% (z 686 ks na 603 ks, tj. o 

83 ks).  

(Oproti r. 2019 jsou nižší o 7,37%.) 

V červnu se meziročně propadly o 46,72%. 

 

 

První je značka Iveco Bus s 246 registrovanými autobusy 

(40,80%), následují SOR – 215 ks (35,66%), Solaris – 39 ks 

(6,47%), Setra – 30 ks (4,98%), Iveco – 25 ks (4,15%), 

Mercedes-Benz – 20 ks (3,32%), Rošero-P – 9 ks (1,49%), 

BMC – 5 ks (0,83%), MAN – 3 ks (0,50%), Isuzu – 3 ks 

(0,50%), atd. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě linkové 

s 70,65% (426 ks), na druhém místě pak městské s 17,91% 

(108 ks), následují šasi – 4,31% (26 ks), dálkové – 18 ks 

 

MOTOCYKLY 

 

Celkově registrace nových motocyklů v 1. pololetí 2021 

vzrostly oproti loňsku o 12,41% (z 11 290 ks na 12 691 ks, 

tj. o 1401 ks).  

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 17,45%.) 

V červnu se meziročně zvýšily o 2,21%. 



 

První je značka Honda s 2 385 registrovanými motocykly 

(18,79%), následují Yamaha – 1 045 ks (8,23%), CF Moto – 

907 ks (7,15%), BMW – 743 ks (5,85%), KTM – 616 ks 

(4,85%), Piaggio – 615 ks (4,85%), Kentoya – 445 ks 

(3,51%), Kawasaki – 418 ks (3,29%), Linhai – 393 ks 

(3,10%), Hecht – 382 ks (3,01%), atd. 

  

OSTATNÍ KATEGORIE  

 

Celkově registrace nových přívěsů a návěsů v období 

1‑ 6/2021 vzrostly oproti 1‑ 6/2020 o 24,12% (z 21 478 ks 

na 26 659 ks, tj. o 5181 ks). 

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 20,06%.) 

V červnu klesly meziročně o 2,48%. 

 

 

První je značka Agados s 10 074 registrovanými přívěsy a 

návěsy (37,79%), následují Vezeko – 1 703 ks (6,39%), 

Zaslaw – 1 202 ks (4,51%), Temared – 1 179 ks (4,42%), 

Lider – 1 177 ks (4,42%), Klabo – 949 ks (3,56%), Neptun – 

573 ks (2,15%), Brenderup – 518 ks (1,94%), Niewiadow – 

462 ks (1,73%), Vapp – 429 ks (1,61%), Martz – 429 ks 

(1,61%), atd. 

 

 

Celkově registrace nových traktorů v období 1‑ 6/2021 

vzrostly oproti 1‑ 6/2020 o 33,35% (z 1 853 ks na 2 471 ks, 

tj. o 618 ks). 

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 16,89%.) 

V červnu vzrostly meziročně o 28,43%. 

 



 

První je značka CF Moto s 251 registrovanými traktory 

(10,16%), následují John Deere – 246 ks (9,96%), Linhai – 

188 ks (7,61%), Zetor – 177 ks (7,16%), New Holland – 

146 ks (5,91%), Case – 126 ks (5,10%), Kubota – 108 ks 

(4,37%), Polaris – 99 ks (4,01%), Solis – 94 ks (3,80%), BRP 

– 83 ks (3,36%), atd. 

 

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

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

