
KOMENTÁŘ KE STATISTICE VOZIDEL REGISTROVANÝCH V  ČR V OBDOBÍ 1-9/2021 

 

V září poklesly registrace nových osobních automobilů jak ve srovnání s rokem 2020 (o 16,23%), tak i 

2019 (o 10,17%).  

Naproti tomu registrace dovezených ojetých osobních automobilů opět výrazně překonaly prodeje 

nových a v celkovém počtu atakují poslední známé rekordní údaje z let 2006 – 2008, přičemž jejich 

skladba je z hlediska stáří nadále alarmující. Více než 50% je starších 10 let a přes 20% je nad 15 roků. 

Dá se tak očekávat velmi negativní dopad na celkové stáří vozového parku v ČR, které již dnes 

dosahuje 15,36 roku. 

Počet registrovaných OA s čistě elektrickým pohonem se v září meziročně snížil o 9,8% (na 221 ks), 

podíl naftových OA poklesl na pouhých 20,76%. 

 

CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ  

 

V období 1‑9/2021 bylo v ČR registrováno celkem 

161 824 nových osobních automobilů, 14 332 

lehkých užitkových automobilů, 791 autobusů, 6 223 

nákladních vozidel, 18 913 motocyklů. Za stejné 

období minulého roku to bylo 148 319 osobních 

automobilů, 11 933 lehkých užitkových automobilů, 

966 autobusů, 5 019 nákladních vozidel a 18 098 

motocyklů. 

 

 

OSOBNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově registrace nových osobních vozů v období 

1‑ 9/2021 vzrostly oproti 1‑ 9/2020 o 9,11% 

(z 148 319 ks na 161 824 ks, tj. o 13 505 ks). 

(Oproti r. 2019 poklesly o 15,32%.) 

V září klesly meziročně o 16,23%. 

Podíl firemních automobilů za 1-6/2021 činí 76,3%, 

privátních 23,7%. 

 



 

První je značka Škoda s 56 074 registrovanými 

osobními vozy (34,65%), následují Hyundai – 

15 002 ks (9,27%), Volkswagen – 14 237 ks (8,80%), 

Toyota – 7 733 ks (4,78%), Kia – 7 370 ks (4,55%), 

Mercedes-Benz – 6 638 ks (4,10%), Peugeot – 

6 147 ks (3,80%), Ford – 5 568 ks (3,44%), Seat – 

5 490 ks (3,39%), Dacia – 5 032 ks (3,11%), atd. 

 

 

Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda FABIA 

s 12 204 ks  (7,54%), dále Škoda OCTAVIA – 10 556 ks 

(6,52%), Škoda KAMIQ – 8 921 ks (5,51%), Škoda 

KAROQ – 7 744 ks (4,79%), Hyundai i30 – 7 663 ks 

(4,74%), Škoda SCALA – 6 549 ks (4,05%), Škoda 

KODIAQ – 5 002 ks (3,09%), Hyundai TUCSON –

 4 269 ks (2,64%), Volkswagen GOLF – 4 140 ks 

(2,56%), Škoda SUPERB – 4 091 ks (2,53%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV 

s 69 650 registrovanými vozy (43,04%), na druhém 

místě je nižší střední třída s 28 171 ks (17,41%), 

následují malé vozy – 23 581 ks (14,57%), střední – 

14 793 ks (9,14%), MPV – 10 985 ks (6,79%), vyšší 

střední – 6 077 ks (3,76%), mini – 2 812 ks, sportovní 

– 974 ks, luxusní – 493 ks 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 68,20% (110 369 ks), 

na druhém místě je nafta s 24,82% (40 162 ks), 

následuje bael – 2 732 ks, elektro – 1 825 ks, 

benzín+LPG – 1 647 ks, CNG – 608 ks 

 



 

Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo 

registrováno 16 850, z toho plug-in hybridů 3 097. 

V loňském roce to bylo 8 310, respektive 1 175 vozů. 

 

 

Registrace vozů s alternativním pohonem stoupla na 

20754 vozidel z loňských 11369 vozidel. 

 

 

Nejoblíbenější barvou je šedá s 44 361 ks 

registrovaných osobních vozů (27,41%), na druhém 

místě je bílá s 39 204 ks (24,23%), následuje modrá – 

26 277 ks (16,24%), červená – 20 407 ks (12,61%), 

černá – 19 417 ks (12,00%), hnědá – 5 140 ks, 

oranžová – 3 622 ks, žlutozelená – 1 696 ks, zelená – 

1 647 ks, fialová – 53 ks 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě SUV 

s 43,04% (69 650 ks), na druhém místě pak kombi 

s 21,82% (35 313 ks), následují hatch/lift – 17,39% 

(28 143 ks), MPV – 6,79% (10 985 ks), sedany – 5,61% 

(9 076 ks), mini – 2 812 ks, sportovní – 1 017 ks, 

víceúčelové – 474 ks, kupé – 66 ks 

 

 



OJETÉ OSOBNÍ AUTOMOB ILY 

 

Registrace dovážených ojetých OA v období 

1‑ 9/2021 vzrostly meziročně o 19,6% na 136 877 ks. 

Jejich průměrné stáří je 10,5 roku, přičemž podíl 

vozidel starších 10 let činí 51,28%, starších 15 let je 

21,32%. 

 

LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY 

 

Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů 

v období 1‑ 9/2021 vzrostly oproti 1‑ 9/2020 o 

20,10% (z 11 933 ks na 14 332 ks, tj. o 2399 ks). 

(Oproti r. 2019 poklesly o 8,08%.) 

V září klesly meziročně o 5,54%. 

 

 

První je značka Fiat s 1 857 registrovanými lehkými 

užitkovými vozy (12,96%), následují Renault – 

1 783 ks (12,44%), Peugeot – 1 678 ks (11,71%), Ford 

– 1 396 ks (9,74%), Volkswagen – 1 309 ks (9,13%), 

Citroën – 1 206 ks (8,41%), Toyota – 1 090 ks (7,61%), 

Iveco – 1 012 ks (7,06%), Mercedes-Benz – 804 ks 

(5,61%), Dacia – 602 ks (4,20%), atd. 

 

 

Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou 

Peugeot BOXER s 1 263 ks  (8,81%), Renault MASTER 

– 1 243 ks (8,67%), Fiat DUCATO – 1 077 ks (7,51%), 

Iveco DAILY – 982 ks (6,85%), Citroën JUMPER –

 853 ks (5,95%), Mercedes-Benz SPRINTER – 601 ks 

(4,19%), Fiat DOBLÓ – 564 ks (3,94%), Volkswagen 

CRAFTER – 515 ks (3,59%), Toyota HILUX – 499 ks 

(3,48%), Dacia DOKKER – 459 ks (3,20%), atd. 



 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě vozy 

do 3,5 t s 9 356 registrovanými ks (65,28%), na 

druhém místě do 3,0 t s 3 264 ks (22,77%), následují 

do 2,0 t – 1 158 ks (8,08%) 

 

 

Z hlediska paliva vede nafta s 89,00% (12 755 ks), na 

druhém místě je benzín s 4,49% (644 ks), následuje 

benzín+CNG – 155 ks, CNG – 152 ks, elektro – 70 ks, 

benzín+LPG – 1 ks 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě 

skříně s 75,43% (10 810 ks), na druhém místě pak 

šasi s 9,98% (1 431 ks), následují pickupy – 7,73% 

(1 108 ks), valníky – 330 ks, sklápěče – 57 ks, jiné – 

42 ks 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově letošní registrace nových nákladních vozů 

vzrostly o 23,99% (z 5 019 ks na 6 223 ks, tj. o 

1204 ks). 

(Oproti r. 2019 poklesly o 19,26%.) 

V září klesly meziročně o 19,28%. 

 



 

První je značka Mercedes-Benz s 1 135 

registrovanými nákladními vozy (18,24%), následují 

MAN – 1 057 ks (16,99%), DAF – 1 018 ks (16,36%), 

Volvo – 887 ks (14,25%), Scania – 836 ks (13,43%), 

Iveco – 671 ks (10,78%), Renault Trucks – 284 ks 

(4,56%), Tatra – 216 ks (3,47%), Ford – 70 ks (1,12%), 

Fuso – 30 ks (0,48%), atd. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě 

tahače s 48,71% (3 031 ks), na druhém místě pak šasi 

s 39,45% (2 455 ks), následují skříně – 69 ks, jiné – 

8 ks, sklápěče – 5 ks, valníky – 1 ks 

 

AUTOBUSY 

 

Celkově registrace nových autobusů v období 

1‑9/2021 klesly oproti loňsku o 18,12% (z 966 ks na 

791 ks, tj. o 175 ks). 

(Oproti r. 2019 poklesly o 14,67%.) 

V září klesly meziročně o 52,58%. 

 

 

První je značka Iveco Bus s 289 registrovanými 

autobusy (36,54%), následují SOR – 235 ks (29,71%), 

Setra – 92 ks (11,63%), Solaris – 67 ks (8,47%), 

Mercedes-Benz – 36 ks (4,55%), Iveco – 29 ks 

(3,67%), Rošero-P – 12 ks (1,52%), Higer – 11 ks 

(1,39%), BMC – 5 ks (0,63%), MAN – 4 ks (0,51%), 

Isuzu – 4 ks (0,51%), atd. 



 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě 

linkové s 68,02% (538 ks), na druhém místě pak 

městské s 19,60% (155 ks), následují dálkové – 3,92% 

(31 ks), šasi – 3,67% (29 ks) 

 

MOTOCYKLY 

 

Celkově registrace nových motocyklů v období 

1‑ 9/2021 vzrostly oproti 1‑ 9/2020 o 4,50% 

(z 18 098 ks na 18 913 ks, tj. o 815 ks). 

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 13,03%.) 

V září klesly meziročně o 7,04%. 

 

 

První je značka Honda s 3 662 registrovanými 

motocykly (19,36%), následují Yamaha – 1 591 ks 

(8,41%), CF Moto – 1 327 ks (7,02%), BMW – 996 ks 

(5,27%), Piaggio – 992 ks (5,25%), KTM – 909 ks 

(4,81%), Kentoya – 661 ks (3,49%), Hecht – 571 ks 

(3,02%), Kawasaki – 571 ks (3,02%), Linhai – 486 ks 

(2,57%), atd. 

 

OSTATNÍ KATEGORIE  

 

Celkově registrace nových přívěsů a návěsů v období 

1‑9/2021 vzrostly oproti 1‑9/2020 o 17,34% 

(z 32 989 ks na 38 708 ks, tj. o 5719 ks). 

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 17,09%.) 

V září vzrostly meziročně o 11,74%. 



 

 

První je značka Agados s 14 038 registrovanými 

přívěsy a návěsy (36,27%), následují Vezeko – 

2 496 ks (6,45%), Zaslaw – 1 913 ks (4,94%), Temared 

– 1 882 ks (4,86%), Lider – 1 470 ks (3,80%), Klabo – 

1 247 ks (3,22%), Neptun – 821 ks (2,12%), 

Brenderup – 812 ks (2,10%), Martz – 780 ks (2,02%), 

Niewiadow – 769 ks (1,99%), atd. 

 

 

Celkově registrace nových traktorů v období 

1‑9/2021 vzrostly oproti 1‑9/2020 o 47,16% 

(z 2 733 ks na 4 022 ks, tj. o 1289 ks). 

(Oproti r. 2019 jsou vyšší o 28,70%.) 

V září vzrostly meziročně o 128,63%. 

 

 

První je značka CF Moto s 511 registrovanými 

traktory (12,71%), následují John Deere – 382 ks 

(9,50%), Linhai – 350 ks (8,70%), Zetor – 250 ks 

(6,22%), New Holland – 216 ks (5,37%), Case – 202 ks 

(5,02%), Kubota – 156 ks (3,88%), Solis – 148 ks 

(3,68%), Polaris – 145 ks (3,61%), BRP – 139 ks 

(3,46%), atd. 

 

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

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

