Znalecký ústav v dopravě, dopravních stavbách a příbuzných oborech
Vítěz evropské Ceny bezpečnosti silničního provozu
Držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001
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4. června 2021, Ostrava/Brno

Za 5 měsíců bylo registrováno přes 2,5 tisíce nových osobních elektrických vozidel
Registrace nových čistých* osobních automobilů v období leden-květen 2021:
-

1 720 PHEV vozidel (plug-in hybrid), 1,90% podíl
988 BEV vozidel (bateriové elektrické), 1,09% podíl
687 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), 0,76% podíl
299 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), 0,33% podíl
1 FCEV vozidlo (elektrické s palivovými články)

* čistých z pohledu Národního akčního plánu čisté mobility
V průběhu ledna až května 2021 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 90 244 nových osobních vozidel,
což představovalo meziročně o 15 986 registrací více, tj. +21,5 %. „Elektrická a plynová vozidla si v součtu
připsala 3 695 registrací, meziročně o téměř 46 % více. Z nových osobních elektrických a plynových vozidel
nejvíce registrací připsala Škoda, díky 632 PHEV, 361 BEV a 245 CNG vozidlům. Se 605 LPG vozidly a 1 BEV pak
následovala Dacia před Mercedes-Benz, který evidoval 241 PHEV a 61 BEV. Celkem 30 značek registrovalo
v průběhu uplynulých 5 měsíců elektrická a plynová vozidla, která se v letošním roce v součtu na všech
registracích podílela 4 %,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV.

Z uvedeného grafu, který zobrazuje registrace čistých vozidel, lze v letošním roce pozorovat rekordní počet
registrací PHEV a LPG vozidel. Meziročně se snížil počet registrací BEV, významné snížení pak lze pozorovat
u registrací CNG vozidel.

Ostatní vozidla
Registrace nových lehkých užitkových vozidel: 167 CNG, 31 BEV a 1 PHEV
Registrace nových nákladních vozidel: 33 CNG a 1 PHEV
Registrace nových autobusů: 36 CNG

CIVINET: Data z čisté mobility na jednom místě
Na webu CIVINET www.civinet.cz/cista-mobilita jsou zveřejněny informace a aktuální analýzy vozidlového
parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace
jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována
Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.
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