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Čtyřleté ojetiny loni zlevnily téměř o 5 % 

 

23. března 2020  – V loňském roce došlo k meziročnímu poklesu cen čtyřletých ojetin o 4,6 %. Největší 

propad ceny přitom zaznamenala vozidla nižší střední a střední třídy, mezi něž se řadí i Škoda 

Octavia, a to o 8,1 %. Naopak nejméně se ceny snížily u vozidel vyšší střední třídy a luxusních vozidel, 

u nichž cena meziročně spadla jen o 0,7 %. Ke snížení cen čtyřletých vozidel došlo napříč všemi 

segmenty vyjma vozidel MPV. Pokles cen ojetin byl dán jejich zvýšenou nabídkou a poměrně 

dlouhou dobou prodeje v autobazarech. V loňském roce se ojeté vozy prodávaly průměrně 85 dní. 

Informace vycházejí ze studie Analýza vývoje cen vozidel, kterou zpracovává společnost Cebia.  

Z pohledu čtyřletých ojetin se zájem kupujících loni soustředil nejvíce na SUV a terénní vozy. Jejich 

podíl narostl na téměř 37 %. Zájem o ně se v posledních čtyřech letech více než zdvojnásobil a očekává 

se, že se bude zvyšovat i v letošním roce. Téměř všechny významné automobilky proto neustále 

rozšiřují spektrum nabízených modelů. Lidé hledají a preferují tyto vozy kvůli pocitu větší bezpečnosti, 

nikoli kvůli praktickému využití, ke kterému byly původně určeny. Důkazem toho je, že u nich 

nedominuje pohon 4x4 jako v předchozích letech. Pohon 4x2 je u řady modelů nejprodávanější 

variantou pohonu a u modelů na pomezí tohoto segmentu nebývá jiný pohon ani nabízen. Pohon 4x4 

však nadále hraje hlavní roli u vrcholových provedení jednotlivých modelů a u prémiových značek.  

Zvyšující se zájem o terénní vozidla má přímou souvislost se snižujícím se zájmem o vozidla ze 

segmentu MPV. Některé automobilky proto vozidla MPV ze své nabídky již zcela stáhly, nebo výrazně 

omezily rozsah nabízených modelů. Do budoucna lze tedy očekávat další pokles podílu tohoto 

segmentu, který loni u čtyřletých vozidel činil pouhých 10 % trhu. Díky menší nabídce vozů MPV se však 

zvýšila loni průměrná cena za tyto vozy o 3,55%. 

Vzrůstající obliba SUV vozů byla loni u čtyřletých ojetin poprvé silnější než obliba, respektive zájem o 

vozy nižší střední a střední třídy, mezi které se řadí i Škoda Octavia. Ta si však stále udržuje svoji pozici 

nejprodávanějšího vozu na celém trhu. V rámci daného segmentu tvořil její podíl loni téměř 30 %. Své 

prvenství si udržuje příznivým poměrem mezi užitnou hodnotou a cenou a především tím, že je 

nejčastějším vozem v rámci firemních flotil a leasingových programů, což zajišťuje vysoké množství 

těchto vozů na trhu a má vliv také na poměrně příznivou cenu. Na trhu čtyřletých aut je naopak 

nedostatek mini a malých vozidel vyjma Škody Fabia. Je to dáno tím, že tyto vozy jsou kupovány 

fyzickými osobami a lidé je často drží ve vlastnictví déle než čtyři roky. Zájem je především o benzínová 

provedení, u řady nových mini a malých vozidel již nejsou naftová provedení ani nabízena. 

Cena za nové vozy loni prakticky stagnovala 

Zatímco průměrná cena čtyřletých vozidel loni klesla, průměrná cena nových osobních aut prakticky 

stagnovala, respektive narostla jen o nepatrných 0,1 %. U nových vozů došlo k poklesu jen u třídy 

nižších středních a středních vozů (o 0,1 %) a u třídy SUV a terénních vozidel (o 1,8 %), zatímco u třech 

segmentů došlo naopak k nárůstům, které kompenzovaly zmíněné poklesy. Průměrná cena mini a 

malých vozidel narostla loni o 3,4 %, cena MPV vozidel o 2,2 % a cena vozidel vyšší střední a střední 
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třídy se meziročně zvýšila o 1,9 %. Tempo růstu cen nových vozidel je sice pomalé, ale zatím 

dlouhodobě trvající.  

Je otázkou, jak se budou ceny nových i ojetých vozidel vyvíjet v letošním roce. Jakékoli predikce nelze 

v tuto chvíli kvůli situaci způsobené koronavirem COVID-19 zodpovědně poskytnout. Na vývoj cen 

bude mít vliv nejen nižší počet dovezených vozidel ze zahraničí, ale také míra (ne)zaměstnanosti, 

která může mít zásadní vliv na vývoj poptávky po ojetých vozech. „Situaci budeme monitorovat a 

budeme informovat o tom, jak se ceny ojetin vyvíjejí,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.  

 

ANALÝZA VÝVOJE CEN ČTYŘLETÝCH OJETÝCH VOZŮ ZA ROK 2019: 

 

Mini a malá vozidla – meziroční pokles průměrné ceny o 4,33 % 

Podíl segmentu v rámci trhu: 15,88 % 

Podíl třech nejprodávanějších vozidel v rámci segmentu: 60,72 % 

TOP 3 nejprodávanější vozy: Škoda Fabia, Renault Clio, Dacia Sandero 

  

Nižší střední a střední vozidla – meziroční pokles průměrné ceny o 8,06 % 

Podíl segmentu v rámci trhu: 30,90 % 

Podíl třech nejprodávanějších vozidel v rámci segmentu: 47,88 % 

TOP 3 nejprodávanější vozy: Škoda Octavia, Hyundai i30, Kia Cee´d  

 

MPV vozidla - meziroční nárůst průměrné ceny o 3,55 % 

Podíl segmentu v rámci trhu: 10,13 % 

Podíl třech nejprodávanějších vozidel v rámci segmentu: 26,53 % 

TOP 3 nejprodávanější vozy: VW Touran, VW Caddy, Citroen Berlingo 

 

SUV a terénní vozidla - meziroční pokles průměrné ceny o 5,04 % 

Podíl segmentu v rámci trhu: 36,87 % 

Podíl třech nejprodávanějších vozidel v rámci segmentu: 16,21 % 

TOP 3 nejprodávanější vozy: Hyundai Tucson, Dacia Duster, VW Tiguan 

 

Vyšší střední a ostatní vozidla - meziroční pokles průměrné ceny o 0,67 % 

Podíl segmentu v rámci trhu: 6,23 % 

Podíl třech nejprodávanějších vozidel v rámci segmentu: 61,71% 

TOP 3 nejprodávanější vozy: Škoda Superb, Mercedes třída E, Audi A6 
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Cebia, spol. s r.o., je leader na trhu v prověřování původu a historie vozidel. Společnost byla založená již v roce 1991 a dlouhodobě pomáhá 

motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel. Vedle komplexní služby AUTOTRACER, která je dostupná on-line na www.zkontrolujsiauto.cz, 

nabízí Cebia řadu dalších služeb pro identifikaci vozidel, prověřování jejich původu a originality.  

Cebia zajišťuje také různé formy zabezpečení vozidel proti krádeži, a to satelitní systémy Cebia SAT, UNIQA SafeLine a Allianz BonusDrive či 

bezpečnostní značení oken OCIS. Společnost je výhradním představitelem Systému OCIS (Open Car Information System) v ČR a SR. Systém 

OCIS používají partneři Cebia po celém světě jako nástroj pro evidenci a výměnu dat o vozidlech. Cebia se zabývá rovněž vytvářením a 

programováním nástrojů pro přední makléřské společnosti na trhu v ČR a poskytuje řadu služeb pro pojišťovny a leasingové společnosti.  

Cebia rovněž provozuje Carolinu, mobilní aplikaci určenou pro majitele vozů. Aplikace je ke stažení zdarma a nabízí řadu funkcionalit, které pomáhají 

uživateli s jeho autem po celou dobu jeho životnosti, tedy od koupi, užívání a údržby až po prodej. Carolina umožňuje například sledovat ekonomiku 

provozu vozidla či upozorňuje na důležité termíny spojené s vozem či řidičským oprávněním.  

Společnost Cebia je držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2015. 

 

 

Kontakt pro média: 
Barbora Minksová  
manažerka marketingu a komunikace 
b.minksova@cebia.cz 
 

 

 


