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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), 
§ 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada uděluje společnosti Underground Media Management s.r.o., IČ: 116 47 671, se sídlem 
Václavské náměstí 2132/47, PSČ 110 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního 
rozhlasového vysílání programu Zoner Underground Network (ZUN), šířeného prostřednictvím 
vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Název programu:  Zoner Underground Network (ZUN) 
 
Časový rozsah vysílání:  24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání:  Celé území ČR 
 
Základní programová specifikace:  Program bude zaměřený na elektronickou taneční hudbu od 

osmdesátých let dvacátého století, až po nejnovější produkci 
s důrazem na kořeny, ze kterých elektronická taneční hudba 
vychází. 

 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
 
Dne 9. září 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/11026/2021-vra, ve znění doplnění č.j. 
RRTV/11307/2021-vra ze dne 20. září 2021) společnosti Underground Media Management s.r.o. 
o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Zoner 
Underground Network (ZUN) šířeného prostřednictvím vysílačů. 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 9. září 2021. 
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Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. se licenční řízení k provozování digitálního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem 
řízení je pouze žadatel o licenci. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaného dne 9. 
listopadu 2021, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a 
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto 
zákona.  
 
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením § 
12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 8 let od právní moci 
rozhodnutí. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení 
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Přílohy 
Příloha – Licenční podmínky 



Příloha č. 1 
 

Základní programová specifikace a další licenční podmínky 

 
 
Provozovatel:  Underground Media Management s.r.o. 
 
Název programu:  Zoner Underground Network (ZUN) 
 
Časový rozsah vysílání:  24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání:  Celé území ČR 
 
Hlavní jazyk vysílání: Čeština 
 
Základní programová specifikace:  Program bude zaměřený na elektronickou taneční hudbu 

od osmdesátých let dvacátého století, až po nejnovější 
produkci s důrazem na kořeny, ze kterých elektronická 
taneční hudba vychází. 

 

 

Další programové podmínky: 

Cílová skupina  
 
Primární cílová skupina věku 35 - 45 let, sekundární 20 - 50 let 
 
Hudební formát 
 
Ranní a dopolední bloky budou vyplněny lehčími formami taneční hudby jako například Soulful 
House, Acid Jazz, Nu Disco, Jackin House a Funky House. Večerní a noční časy pak budou 
náležet náročnějším stylům, jako Tech a Deep House.  
 
Podíl mluveného slova 
 
Podíl mluveného slova se po startu projektu bude pohybovat kolem 1%, záměr je dostat se co 
nejrychleji na podíl minimálně 3% z celkového vysílacího času. 
 
Autorsky vyrobené pořady 
 
Autorské pořady externích producentů obsahu jako je hudební vydavatelství Defected, online 
obchod s taneční hudbou Traxsource, který bude současně hlavní zdroj hudby a v rámci 
spolupráce také pořady zahraničních provozovatelů rozhlasového vysílání. 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 
 
Program počítá s převzatými pořady od italského rádia Partygroove v rozsahu 2–10 hodin 
týdně. Do budoucna bude snaha českým posluchačům představovat další zajímavé pořady 
provozovatelů z EU i zbytku světa v originálním znění.  
 

Údaje o službách přímo souvisejících s programem  
 
Vybrané pořady mohou být poskytovány v archivu formou podcastu na webových stránkách 
rádia a prostřednictvím aplikací jako Apple Podcast a Google Podcast. 


