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EDITORIAL 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

turismus bývá velmi často označován za složitý socioekonomický jev, který zasahuje do celé 

řady ekonomických i mimoekonomických (sociálních, psychologických, ekologických, 

geografických) oblastí společnosti. Dá se říci, že je jevem mnohostranným a průřezovým,  

z čehož ovšem vyplývá i složitost jeho přesného definování.  

Vývoj turismu je nutné posuzovat vždy v kontextu celkového společensko-ekonomického 

vývoje, který je v různých částech světa zcela odlišný. K základním podmínkám vzniku  

a rozvoje turismu patří svoboda pohybu, volný čas, volné finanční prostředky a existence 

potenciálu s odpovídající infrastrukturou a suprastrukturou. 

Proto s dynamicky se měnícím prostředím rostou nároky na znalosti a dovednosti pracovníků 

včetně schopnosti analýzy kvality v podnicích různých odvětví služeb. 

Z těchto poznatků vychází i časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. V časopisu 

uveřejňujeme statě jak vědeckého, tak přehledového charakteru, jež se zabývají tématy z oblasti 

cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví. První číslo již sedmého ročníku časopisu přináší 

velmi zajímavé články zkušených odborníků, ale také mladých autorů, řešících problematiku 

z prostředí České republiky nebo zahraničí. Aktuální číslo obsahuje tři vědecké a jednu 

přehledovou stať, jejichž tematický záběr zcela odpovídá zaměření a poslání časopisu. 

 

Milí přátelé, doufáme, že informace, které toto číslo přináší, budou pro vás významným 

podnětem ve vaší odborné a vědecké práci. 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

prorektor pro vědu a výzkum 
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EDITORIAL 

Dear readers, 

Tourism is frequently designated as a complex socioeconomic phenomenon which influences 

a number of economic and extra economic (social, psychological, ecological, geographical) 

ranges of society. We can say that it is a versatile and a cross-sectional phenomenon which 

results in a complexity of its precise definition. 

It is always necessary to judge the tourism development within the context of the whole 

socioeconomic development, which is totally different in every part of the world. The basic 

conditions of the origin and development of the tourism industry are formed by the freedom of 

motion, leisure time, free financial means and the existence of the potential with the appropriate 

infrastructure and superstructure. 

That’s why the dynamically changing environment demands the ever growing knowledge and 

skills of professionals, including the competence of quality analysis in companies of different 

branches of services. 

These are the findings that the Journal of Tourism, Hospitality and Commerce draws from. It 

contains essays of either scientific and survey character that concern topics of tourism, 

gastronomy and hotel trade. The first issue of the seventh volume brings very interesting articles 

of experienced professionals and of young authors, dealing with issues in the Czech Republic 

and abroad. This issue contains three scientific and one survey essay, thematically matching the 

aim of the journal. 

 

Dear readers, I hope that the information this issue brings will be an important impulse in your 

professional and scientific work. 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

Vice-Chancellor for Science and Research 
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NÁHRADNÍ SLADIDLA V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH A 

JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ: MÝTY A FAKTA 

ARTIFICIAL SWEETENERS IN NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND 

THEIR EFFECTS ON HUMAN HEALTH: MYTHS AND FACTS 

LIBOR ČERVENKA1, ZUZANA ČERVENKOVÁ2, PETRA BENCOVÁ3 

 

Abstrakt 

Nealkoholické nápoje jsou nedílnou součástí nabídky gastronomických zařízení. Jejich 

spotřeba je ovlivněna nejen ročním obdobím, ale také chutí, reklamou a současnými trendy 

v oblasti výživy. Mnoho ochucených nealkoholických nápojů světových značek obsahuje 

aditivní látky, které dávají těmto nápojům charakteristickou chuť, barvu nebo prodlužují jejich 

trvanlivost. V této práci jsou hodnoceny vybrané zdravotní aspekty konzumace náhradních 

sladidel v ochucených nealkoholických nápojích. Uvedené hodnocení je dáno do souvislosti s 

některými mýty a polopravdami, které se objevují na internetu. 

Klíčová slova 

Náhradní sladidlo, aspartam, lidské zdraví, zdravotnická studie   

Abstract 

Non-alcoholic beverages are widespread products offered in catering. Its consumption is not 

affected only by the divisions of the year but is also driven by the taste, advertisements, and the 

current nutrition trends. Majority of the non-alcoholic flavored beverages in the market 

contains food additives for improving their taste, colour, and the shelf-life. In this paper, health-

related aspects resulted from consumption of artificial sweeteners in flavored non-alcoholic 

beverages are evaluated in the context of the myths and half-truths occurring in the internet.        

Key words 

Artificial sweetener, aspartam, human health, medical study 
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Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 1/2016, Vol. VII 7 

 

Literatura 

ANCUCEANEM, R. Saccharin - Urban Myth and Scientific data – Practica Farmaceutica, 

Vol. 4, 2 (2011), od s. 69-78, 11 s. ISSN 2069-6671. Dostupné z 

http://farma.ro/articles/2011.2/PF_Nr-2_2011_Art-1.pdf. 

EFSA ANS PANEL. Scientific opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food 

additive – EFSA Journal, Vol. 11(12), 3496 (2013), 263 s. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3496 

EFSA ANS Panel. Statement on two reports published after the closing date of the public 

consultation of the draft Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a 

food additive – EFSA Journal, Vol. 11(12), 3504 (2013) 10 s. [cit. 2016-02-10]. Dostupné 

z http://www.efsa.europa.eu/efsajournal. doi:10.2903/j.efsa.2013.3504 

KARSTADT, L. M. Testing needed for acesulfame potassium, an artificial sweetener – 

Environmental Health Perspectives, Vol. 114, 9 (2006), A516, 1 s. ISSN L-0091-6765.  

KREČOVÁ, G. Malinovky žádné maliny neobsahují, červené jsou díky uhelnému dehtu – 

www.novinky.cz, 17.07.2015 [on-line 2016-02-15]. Dostupné z 

http://www.novinky.cz/domaci/374707-malinovky-zadne-maliny-neobsahuji-cervene-

jsou-diky-uhelnemu-dehtu.html. 

KROWCH, G. a J. B. FAUST, B. ENDLICH, M. S. SANDY. Evidence on the carcinogenity 

of sodium sacharine, Reproductive and Cancer Assessment Section, Office of 

Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency, 

2003, 72 s. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z  

http://oehha.ca.gov/prop65/hazard_ident/pdf_zip/SodiumSaccharin_FinalHID.pdf. 

MUKHERJEE, A. a J. CHAKRABARTI.  In vivo cytogenic studies on mice exposed to 

acesulfame-K – a non nutritive sweetener – Food and Chemical Toxicology, Vol. 35, 12 

(1997), 1177-1179, 3 s. ISSN 0278-6915. doi:10.1016/S0278-6915(97)85469-5. 

MUKHOPADHYAY, M. a A. MUKHERJEE, J. CHAKRABARTI. In vivo cytogenetic 

studies on blends of aspartame and acesuflame-K – Food and Chemical Toxicology, Vol. 

38, 1 (2000), 75-77, 3 s. ISSN 0278-6945. .doi:10.1016/S0278-6915(99)00115-5. 

OSER, L. B., S. CARSON, G. E. COX, E. E. VOGIN, S. S. STERNBERG. Chronic toxicity 

study of cyclamate: Saccharin (10:1) in rats – Toxicology, Vol. 4, 3 (1975), od s. 385-386, 

2 s. ISSN 0300-483X.  

PRICE, J. M., C. G. BIAVA, E. E. VOGIN, J. STEINFELD, H. L. LEY. Bladder tumors in 

rats fed cyclohexamine or high doses of a mixture of cyclamate and saccharin – Nature, 

Vol. 137, 3921 (1970), od s. 1131-1132, 2 s. ISSN 1095-9203. 

doi:10.1126/science.167.3921.1131. 

PRIMA ŽENY. 14 rakovinotvorných potravin, které jíme. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z 

http://zeny.iprima.cz/zdravi/14-rakovinotvornych-potravin-ktere-denne-jime. 



 

  

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 1/2016, Vol. VII 8 

 

REDONDO, N., S. GÓMEZ-MARTINÉZ, A. MARCOS. Sensory attributes of soft drinks 

and their influence on consumers´ preference – Food and Function, Vol. 5, (2014), od s. 

1686-1694, 9 s. ISSN 2042-650X. doi:10.1039/c4fo00181h. 

SCIENTIFIC COMMITTIE ON FOOD. Revised opinion on cyclamic acid and its sodium 

and calcium salts, SCF/CS/EDUL/192 final, 2000, 8 s. [cit. 2016-02-03]. Dostupné z 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out53_en.pdf.  

SCIENTIFIC COMMITTIE ON FOOD. Re-evaluation of acesulfame-K with reference to 

the previous SCF opinion of 1991, CSF/CS/ADD/EDUL/194 Final, 2000, 8 s. [cit. 2016-

02-03]. Dostupné z http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out52_en.pdf. 

SOFFRITTI, M., M. PADOVANI, E. TIBALDI, L. FALCIONI, F. MANSERVISI, F. 

BELPOGGI. The carcinogenic effects of aspartame: The urgent need for regulatory re-

evaluation – American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, 4 (2014), od s. 383-397, 15 

s. ISSN 1097-0274. doi: 10.1002/ajim.22296. 

SUEZ, J., T. KOREM, D. ZEEVI, G. ZIVERMANN-SHAPIRA, C. A. THAISS a kol. 

Artifical sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota – Nature, 

Vol. 514, 09 October (2014), od s. 181-186, 6 s. ISSN 0028-0836. 

doi:10.1038/nature13793. 

SWITHERS, S. E. Artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing 

metabolic derangements – Trends in Endocrynology and Metabolism, Vol. 24, 9 (2013), od 

s. 431-441, 10 s. ISSN 1043-2760. doi: 10.1016/j.tem.2013.05.005. 

TN.CZ. Pozor! Éčko E-952 v USA zakázali, protože zabíjí! V Česku ho pijeme dál. 

19.11.2013, [on-line 2016-02-15]. Dostupné z http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-

strane/ecko-952-muze-zpusobit-rakovinu-pijeme-ho-ve-stavach-dzusech-kolach-i-nealko-

pivech.html.  

UNESDA 2015. [cit. 2016-02-10], dostupné z http://www.unesda.eu/wp-

content/uploads/2014/08/Czech-Republic-UNESDA-2015.xlsx. 

WORLD HEALTH ORGANISTAION. Safety evaluation of certain food additives – Who 

Food Additives Series, Vol. 62, (2010), od s. 29-56, 29 s. ISSN 0300-0923. 

 

 



 

  

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 1/2016, Vol. VII 9 

 

PRÁVNÍ ASPEKTY PROVOZU KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ 

V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU 

 

THE LEGAL ASPECT OF THE OPERATION OF CCTV SYSTEMS 

IN HOTELS AND TOURISM 
 

PAVEL DOPITA1 

Abstrakt 

Přijmutí právních aspektů provozu kamerových systémů je důležitou součástí zajištění dobře 

fungující prevence kriminality v hotelnictví a turistickém ruchu. V příspěvku jsou vysvětleny 

základní pojmy kamerových systémů a definování základních kategorií. Důležitou součástí je 

také přehled zákonů, týkajících se provozu kamerových systémů, zejména zákona č.101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Zvláštní kapitolu pak tvoří právní povinnosti správce osobních 

údajů, a to od plánování, přes ohlašovací povinnost, až po samotný rutinní provoz kamerového 

systému. Problematiku je nutné zkoumat z obou stran, tedy jak ze strany hosta, tak zaměstnance 

hotelu, kde vstupuje do celé záležitosti i zákoník práce. Všechny základní principy a chyby při 

provozování kamerového systému jsou ukázány na příkladu Hotelu Savoy, který byl řešen od 

roku 2008 až do roku 2013 a skončil dvakrát u Nejvyššího správního soudu. Závěr práce je 

věnovaný stručné problematice provozování kamerového systému v zájezdových autobusech, 

dle vydaného stanoviska ÚOOÚ č. 1/2015.  

Klíčová slova 

Právní aspekty provozu kamerového systémů, prevence kriminality, cestovní ruch  

Abstract 

Taking the legal aspects of the operation of CCTV systems is an important part of ensuring  

a well-functioning crime prevention in hotels and tourism. In this paper the basic concepts of 

CCTV systems are explained and basic categories are defined. The important part is an 

overview of the laws relating to the operation of CCTV systems, especially the Act No.101/2000 

Coll., on personal data protection. Special chapter deals with a legal obligation of the 

administrator of personal data, from planning through reporting obligation to the daily 

operation of the camera systems. The issue must be considered from both sides, from the guest`s 

side and the hotel staff`s side, where the Labour Code enters into the matter. All the basic 

principles and errors during the operation of the camera systems are shown on the example of 

Hotel Savoy, which was looked into between year 2008 and 2013 and ended twice at the 

Supreme Administrative Court. The conclusion of this paper is dedicated to the brief issue of 

CCTV operation in buses, pursuant to the statement issued by the OPPD No. 1/2015. 

Key words 

The legal aspects of the operation of CCTV, crime prevention, tourism  
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zabývá systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) a prevencí kriminality. Právní aspekty kamerových 

systémů nyní řeší v rámci LL.M. studia . E-mail: pavel.dopita@seznam.cz 
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GASTRONOMICKÁ PŘÍPRAVA A POSOUZENÍ KVALITY POKRMŮ 

Z HLEMÝŽDÍHO MASA 

 

SNAIL MEAT DISHES : CULINARY PREPARATION AND QUALITY 

EVALUATION 

 
ROBERT GÁL1, ZUZANA STRATILOVÁ2, ZDENĚK POLÁŠEK3,  

MICHAELA BRYCHTOVÁ4  

 

Abstrakt 

Hlemýždí maso patří do lidské výživy odnepaměti. Podle dochovaných nálezů, už pračlověk 

v době kamenné jedl šnečí maso. V 21. století jsou hlemýždi stále vyhledávanou pochoutkou. 

Mezi největší spotřebitele patří státy jižní Evropy. Ve srovnání s ostatními druhy masa je však 

spotřeba stále zanedbatelná. Hlemýždí speciality jsou převážně považovány za luxusní pokrmy. 

Pojí se s nimi vyšší cena, a tak se stala jejich příprava výsadou restaurací. Na základě několika 

výzkumů je potvrzeno, že konzumace hlemýždího masa roste nejen v jihoevropských státech, ale 

také v dalších zemích světa. 

Klíčová slova  

Hlemýžď zahradní /Helix pomatia/, gastronomie 

Abstract 

Snail meat is a part of the human diet since time immemorial. According to the preserved 

findings, early man was in the Stone Age ate snail meat. In the 21th century are snails still 

sought delicacy. Among the biggest consumers of snail meat are the countries of southern 

Europe. But in comparison with other kinds of meat is consumption still negligible. Snail's 

specialties are mainly considered to be a luxury food. It is associated with a higher price, so 

snails are prepared primarily in restaurants. Based on several research confirms that eating of 

snail meat grows not only in southern states, but also in other countries. 

Key words  

Snail garden /Helix pomatia/, gastronomy 
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Abstract 

Air transport plays an increasingly important role within the passenger transport. The number 

of passengers has been increasing because of the speed, convenience and security as well. Air 

safety is a priority for every country and every aviation organization. The safety of air transport 

depends on the legislation, state and security of air transport infrastructure as well as human 

factor. The airport is the most important part of air transport infrastructure in terms of 

preventing the illegal acts in aviation. 
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