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Princíp zodpovednosti a princíp spravodlivosti vo finančnej etike 

 

Ján KALAJTZIDIS 

 

Princíp spravodlivosti a princíp zodpovednosti patria vo finančnej etike k dominantným 

problémom. Arno Anzenbacher vo svojej práci Úvod do filozofie kladie otázku spravodlivosti 

medzi základné filozofické otázky, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých, a ktoré si 

kladieme už od detstva (Anzenbacher, 2002, s. 15-16). A nemožno s ním nesúhlasiť. Čo je 

spravodlivosť, čo alebo kto garantuje spravodlivosť, je to spravodlivé? Žiaden z racionálnych 

aktérov spoločenskej interakcie sa týmto otázkam nevyhne. Princíp spravodlivosti patrí k 

základným problémom, s ktorými sa etika zaoberala od svojich počiatkov, zároveň však 

veľmi úzko súvisí s princípom zodpovednosti a môže determinovať jeho obsah. Nie je preto 

žiaduce oddeľovať ich pri riešení našich problémov. Zodpovednosť je v eticko-filozofickej 

reflexii spájaná so schopnosťou/povinnosťou mravného subjektu, dodržiavať/plniť 

požiadavky, ktoré sa na neho kladú. Riešenie problémov, ktorými sa súčasná finančná etika 

zaoberá, predpokladá dôslednú reflexiu týchto princípov. Do popredia sa dostávajú otázky 

ako: Kto môže byť mravným subjektom? Má tento mravný subjekt zodpovednosť? Aký typ 

zodpovednosti? Voči komu? Kto je arbitrom? Súčasné etické teórie dávajú na tieto otázky 

rozličné odpovede. Predložená práca, ktorá sa pokúša aplikovať súčasnú etickú teóriu (t.j. 

etiku sociálnych dôsledkov) na riešenie týchto úloh, dospieva k potrebe ďalšej reflexie a 

rozvíjaniu teoretických východísk, ktoré by bolo možné aplikovať v praxi.  

Pojmom spravodlivosti a problémom s ním spojeným, sa filozofia zaoberala už od 

svojich počiatkov. Už Platón v jednej zo svojich najkomplexnejších prác Ústava pojednáva o 

spravodlivosti a definuje ju ako: „dávať každému, čo mu patrí (čo sme mu dlžní)“ (Platón, 

2001, s. 7). Avšak problém spravodlivosti nevidíme v množstve, či v správnej miere 

distribúcie, ale vo formulovaní jej kritéria. Pre našu potrebu je nutné rozdeliť si spravodlivosť 

na dva základne typy, ktoré ako prvý popísal Aristoteles vo svojej Etike Nikomachovej, a to 

spravodlivosť ako vyrovnávacia spravodlivosť a na druhej strane rozdeľovacia či sociálna 

spravodlivosť (Aristotle, 2004, s. 112-123). Rozdeľovacia spravodlivosť (chápaná ako 

vlastnosť veci) je problematickou, pretože pre ňu neexistuje objektívne kritérium a žiaden 

objektívny pôvodca nespravodlivosti.1 Vyrovnávacia spravodlivosť je na rozdiel od sociálnej 

                                                 
1   S kritériom sociálnej spravodlivosti prichádza v 20. storočí americký filozof John Rawls vo svojej práci 
Spravodlivosť ako férovosť. 
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vlastnosťou ľudského chovania. Vzťahujeme ju ku konaniu osôb, ktoré sa dotýka iných ľudí. 

Za nespravodlivé sa považuje, ak dochádza k nerovnomernému rozdeleniu.  

 Podľa etiky sociálnych dôsledkov je spravodlivosť určujúcim momentom dobra, 

konkrétnym hodnotením humánnosti a zákonnosti rozhodovania a konania mravného 

subjektu. Dobro môže byť dosiahnuté a založené len na spravodlivosti (Gluchman, 1995, 

s.89). Spravodlivé je len také konanie, ktoré je v súlade z humánnosťou a zákonnosťou.  

Využitie princípu spravodlivosti vo finančnej etike je možné na viacerých úrovniach, 

ako príklad si však uvedieme iba dve. Spravodlivosť, ako etický princíp, ktorý slúži na 

odmietnutie insider tradingu2 a spravodlivosť, ako etický princíp, ktorý mal v dejinách vplyv 

na formovanie hospodárskeho života.  

Uvažovanie o princípe zodpovednosti vo finančnej etike je problematickejšie z 

niekoľkých dôvodov. Pojem zodpovednosti totiž patrí vo filozofickej literatúre k moderným 

pojmom a doteraz nie je pevne definovaný a úplne vyjasnený (Ricoeur, 2000, s. 11). Ďalší 

problém v súvislosti s finančnou etikou spočíva v pripísaní zodpovednosti organizácii či 

firme, nateraz totiž nie je vyjasnené, či firmu môžeme považovať za mravný subjekt. Etika 

sociálnych dôsledkov prostredníctvom tohto princípu pomáha prekonať prípadnú morálnu 

odcudzenosť mravného subjektu a jeho konania, pretože zdôrazňuje zodpovednosť subjektu 

za jeho rozhodovanie, správanie a konanie. Pocit zodpovednosti sa má mravnému subjektu 

stať atribútom života tak, aby sa rozhodoval a konal s ohľadom na sociálne dôsledky jeho 

konania (Gluchman, 1994, s. 25). V práci naznačíme aplikovanie princípu zodpovednosti vo 

finančnej etike prostredníctvom teórie participujúcich skupín - stakeholder theory.  

 

Základné etické princípy, na ktorých autori zakladajú odmietavý postoj voči insider 

tradingu, sa v mnohom podobajú. Jennifer Moore hovorí o argumentoch založených na 

princípe spravodlivosti, princípe vlastníckych práv a argumentoch vychádzajúcich z tvrdenia 

o škodlivosti takéhoto konania pre bežného investora (Moore, 2001, s. 155). John Boatright 

vychádza z teórie spravodlivosti a z princípu vlastníckych práv, tie však spája z teóriou 

defraudácie, na základe ktorej tvrdí, že z nemorálneho insider tradingu môžeme obviňovať iba 

tých, ktorí sa k vnútorným neverejným informáciám dostali klamstvom, podvodom alebo 

iným nemorálnym skutkom (Boatright, 2005, s. 135). 

                                                 
2   Insider trading môžeme zadefinovať, ako nákup či predaj cenných papierov, ktorý sa uskutočňuje na 
základe znalosti interných, neverejných či dôverných informácií. Táto činnosť je vo všeobecnosti považovaná za 
neetickú a niektoré jej formy sú považované i za nelegálne. 
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Musíme si uvedomiť, že žiaden z poskytnutých argumentov nie je dostačujúci na to, 

aby sme mohli takéto konanie zákonne zakázať, no zároveň môže poslúžiť ako inšpirácia na 

vytváranie, dodržiavanie a vynucovanie si zákazu takéhoto zneužívania na inštitucionálnej 

úrovni, či už v bankách alebo iných finančných inštitúciách, v ktorých k nemu môže 

dochádzať.  

Argumenty založené na princípe spravodlivosti vychádzajú z dvoch veľmi podobných 

tvrdení. Prvý tvrdí, že obchodovanie založené na dôverných informáciách je nespravodlivé, 

pretože účastníci nemajú rovnaké informácie, z ktorých vychádzajú pri rozhodovaní a druhý, 

že obchodovanie založené na dôverných informáciách je nespravodlivé, pretože účastníci 

nemajú rovnaký prístup k informáciám (Moore, 2001, s. 155-156). Vidíme teda, že základom, 

z ktorého vychádzajú zástancovia týchto argumentov, je disparita informácií účastníkov 

trhovej transakcie. Jedným z názorov predstaviteľov argumentu rovnakých informácií je 

tvrdenie, že systém je spravodlivý len vtedy, ak jedna zo strán nezastáva stanovisko 

neprajnosti voči druhej, „zasvätení“ aj „nezasvätení“ účastníci musia mať rovnakú 

východiskovú pozíciu. Tento názor je založený na zlatom pravidle morálky, „správaj sa k 

iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe“. Z takéhoto tvrdenia je však možné 

vydedukovať, že každé konanie, v ktorom existuje disparita informácií, je nespravodlivé, a 

teda i neetické. Je potrebné sa zamyslieť nad takýmto tvrdením. Je skutočne nespravodlivé, ak 

profitujem z toho, čo by sme mohli nazvať informačným náskokom? Je konanie založené na 

takomto základe neetické? Existuje morálny záväzok, ktorý mi prikazuje, aby som každému, s 

kým sa dostanem do akejkoľvek transakcie, odhalil všetky výhody, ktoré z nej môžu plynúť 

pre neho? Intuícia nám vraví, že nie je. Rozumová argumentácia v prospech profitu z 

informačného náskoku je však jasná. Ak som venoval čas, peniaze a iné prostriedky, aby som 

získal informácie, pomocou ktorých budem mať náskok pred konkurenciou, bolo by 

nespravodlivé voči mne, ak by som získané informácie zverejnil.  

Je však potrebné rozlišovať medzi konaním mravného subjektu bez špecifických 

povinností a tými, ktorých konanie je presne upravované s ohľadom na tieto povinnosti.3 

Zákonne je upravená povinnosť predajcov neklamať, či nepodávať zavádzajúce informácie o 

produkte, ktorý ponúkajú. Nemajú však žiadnu povinnosť poskytnúť všetky informácie, ktoré 

sú v záujme kupujúcej strany (Moore, 2001, s. 156-157). Nechajme prehovoriť Tomáša 

Akvinského, ktorý v Sume teologickej, otázke sedemdesiatej siedmej, skúma podvody pri 

predaji a kúpe. „Musí sa povedať, že dať niekomu príležitosť nebezpečia alebo škody, je vždy 

                                                 
3  Ako príklad nám slúži už fiduciárna povinnosť.  
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nedovolené, i keď nie je nutné, aby človek druhému vždy podal pomoc alebo radu, smerujúcu 

k akémukoľvek jeho prospechu, ale je to nutné len v nejakom určitom prípade, trebárs ak 

niekoho má na starosti, alebo keď mu nemôže byť prispené od iného“ (Akvinský, II-II q. 77 a. 

3 co.). Disparitu informácií tu teda Akvinský chápe ako nespravodlivú len v určitom prípade, 

ak máme niekoho na starosti. Z tohto dôvodu sa teda disparita informácií javí ako 

nespravodlivá, ak máme fiduciárnu povinnosť, a tú porušujeme.  

Mohli by sme jednoducho argumentovať tým, že sa ide o oblasť, v ktorej právo 

zlyhalo a nespĺňa etický štandard. Na druhej strane však existuje reálny etický argument, 

ktorý v tomto momente právo obhajuje, pretože skutočne nachádzame rozdiely medzi 

klamstvom na jednej strane a naším zlyhaním pri odhaľovaní informácií na strane druhej, i 

keď odhaliť hranicu medzi nimi, nebýva vždy jednoduché.  

Ak niekoho oklameme, zapríčiníme konanie, ktoré nemusí byť v súlade s jeho 

skutočnou vôľou. Niekedy by sme totiž nevykonali určité konanie, alebo by sme nad takýmto 

konaním neuvažovali, ak by sme vedeli pravdu, no to, že informáciu iba neodhalíme, k 

takémuto konaniu zvyčajne nevedie. Jennifer Moore konštatuje, že k takémuto konaniu, ktoré 

nie je založené na skutočnej vôli, môže v tomto prípade dôjsť jedine, ak máme zákonnú 

povinnosť odhaliť všetky informácie, ktoré sú v prospech druhej strany. Pretože v takomto 

prípade druhá strana vychádza z očakávania, že budeme pracovať v jej prospech, a ak tak 

neučiníme, tak sme ju oklamali (Moore, 2001, s. 156-157). Neodhalenie informácie teda v 

tomto prípade považujeme za klamstvo, pretože náš vzájomný vzťah bol založený na dôvere a 

závislosti. Došli sme teda k názoru, že insider trading nie je nesprávny či neetický, pretože 

porušuje princíp spravodlivosti ako taký, ale kvôli tomu, že narúša fiduciárnu povinnosť 

účastníka (napr. makléra).  

Zamerajme sa i na ďalší argument nemorálnosti insider tradingu, ktorý spočíva v 

tvrdení, že takéto konanie je nespravodlivé, pretože účastníci nemajú rovnaký prístup k 

informáciám. V tomto prípade už neuvažujeme o výhode získanej disparitou vlastníctva 

informácie, ale o tom, že takáto výhoda nemôže byť získaná druhou stranou v žiadnom 

prípade, pretože takéto informácie sú chránené zákonom. Problematické sa v tomto prípade 

stáva právo na informáciu. Ekonómovia i právnici sa zhodujú v otázke chápania informácie, 

ako majetku. Dnes existujú právne normy, ktoré chápu určitý typ informácií, ako majetok, 

patria medzi ne vynálezy či obchodné tajomstvá. Z takého tvrdenia vychádzajú i 

predstavitelia argumentu založenom na vlastníckych právach. Tí považujú interné informácie 

za majetok, ktorého využívanie pri insider tradingu je teda porušovaním vlastníckych práv 

(Moore, 2001, s. 158-159).  
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Poukázať na spravodlivosť, ako etický princíp, ktorý mal v dejinách vplyv na 

formovanie hospodárskeho života, sa dá prostredníctvom prierezu ponímania spravodlivosti v 

dejinách u rôznych autorov. Jedným z prvých autorov, ktorý skúma pojem spravodlivosti v 

súvislosti z hospodárskym životom je Aristoteles, ktorý v piatej knihe Etiky Nikomachovej 

pojednávajúcej o spravodlivosti a práve, odhaľuje niektoré základné funkcie peňazí tak, ako 

ich definuje dnešná ekonomická veda. V stredoveku na Aristotela nadväzujú vo svojich 

prácach Aurelius Augustinus a Tomáš Akvinský, ktorí sa vyjadrovali predovšetkým k 

správnosti či nesprávnosti úrokovania (úžery), spravodlivosti ceny a zisku. V svojej 

najznámejšej práci Sume teologickej, Tomáš Akvinský preberá rozdelenie spravodlivosti na 

rozdeľovaciu a vyrovnávaciu od Aristotela. „Musí sa povedať: že existujú dva druhy 

spravodlivosti. Jeden, ktorý záleží v vzájomnom dani a prijatí: ako tá, ktorá záleží pri kúpe a 

predaju a iných takýchto stykoch alebo výmenách“ (Akvinský, I q. 21 a. 1 co.). V druhej časti 

(Secunda secundae partis) Summy Teologickej pojednáva o definícii spravodlivosti, ktorú 

poznáme už od Platóna, že spravodlivé je „dať každému, čo mu patrí (čo je jeho)“. 

Neexistencia manufaktúr v stredoveku a vzájomná vzdialenosť miest dávala priestor na 

uplatňovanie monopolu. V tomto zmysle etika a presadzovanie etických princípov (napríklad 

princípu spravodlivosti) v prácach stredovekých učencov, pojednávajúcich o zisku a 

spravodlivej cene, zohrávala významnú úlohu, keď z nášho pohľadu zastupovala to, čo dnes 

nazývame antimonopolnou kontrolou a podporovala tak zdravý hospodársky rast. 

Problematika úverovania a rozdielu medzi úrokom a úžerou, ktorá bola veľmi aktuálna 

na prelome stredoveku a novoveku, je vhodným príkladom, na ktorom môžem prezentovať 

úlohu etického princípu spravodlivosti pre ospravedlnenie, alebo zakázanie takéhoto konania, 

svoj vrchol dosiahla v 16. storočí. 

Luther sa k otázkam úžery vyslovil hneď v niekoľkých spisoch „Malá úvaha o úžere“, 

„Veľká úvaha o úžere“, „O obchodovaní a úžere“ či „Farárom, aby kázali proti úžere“. Luther 

sa postavil veľmi ostro najmä proti obchodnej úžere, vrchnosť žiadal o stanovenie pretium 

iustum - spravodlivej ceny, pretože ak obchodník predáva za neekvivalentné ceny, ide o 

úžeru. Podobne aktívne však vystupoval i proti úžere pri požičiavaní peňazí, v úroku skrytú 

nadhodnotu považoval za vykorisťovanie cudzej práce (Kišš, 2001, s. 76).  

Kalvínovi, ktorý pri svojom štúdiu úžery zistil, že (takmer) všetci autori zaoberajúci sa 

touto problematikou, úžeru4 (úrok) odsudzujú, sa podarilo oddeliť úžeru a úrok tým, že 

                                                 
4  Do obdobia novoveku a Kalvínovho oddelenia chápania úroku a úžery tieto pojmy používala väčšina 
autorov v synonymickom význame.  
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rozdelil úver na taký, ktorý je ukladaný chudákovi, a teda je nemravný a na úver, ktorý by 

sme mohli nazvať produktívnym úverom. V súlade s dobovou morálkou a historickými 

okolnosťami sa pokúša predovšetkým poukázať na to, že Biblia úrok ako taký neodsudzuje, a 

preto existujú okolnosti, kedy môže byť uložený v súlade s princípom spravodlivosti. Ako 

príklad uvedieme tvrdenia z Kalvínovho Harmony of Law, kde sa pýta: „Ak si bohatý muž 

chce kúpiť pôdu, na ktorú si musí požičať časť peňazí, nemal by ten, kto mu peniaze požičal, 

mať časť výnosu z tohto statku, pokiaľ mu jeho vlastník peniaze nevrátil?“ V mnohých 

prípadoch podľa Kalvína, ak vezmeme do úvahy spravodlivosť, tak úrok nie je o nič horší 

(nemorálnejší), než výnos.5 Na rozdiel od svojho súčasníka Luthera však popiera i Aristotelov 

argument, že peniaze sú sterilné, a preto nie sú schopné plodiť ďalšie peniaze, a tak je úžera 

neprirodzená. Majiteľ statku totiž vďaka peniazom veriteľa, bez ktorých by to možné nebolo, 

zbiera úrodu a zhromažďuje zisk na jeho úkor (Calvin, 1998, s. 103-104). Princíp 

spravodlivosti, ktorý je v etike považovaný za jeden zo základných problémov, poslúžil v 

dejinách ľudskej spoločnosti, ako argument pre legitimizáciu úrokovania úveru a k 

prekonaniu nesprávneho pohľadu na sterilitu peňazí. Zároveň však slúžil ako princíp, 

vyjadrujúci stred medzi dvoma krajnosťami (neúrokovaním a úžerou). Legitimizovanie úroku 

predovšetkým pootvorilo dvere dnešnému modernému finančníctvu a dopomohlo ku 

konštituovaniu strednej spoločenskej triedy. Prekonanie odmietavého teologického stanoviska 

k zisku z pôžičky (pretože je spravodlivý) dopomohlo k vzniku triedy finančníkov a 

rozšíreniu menších bankových domov, ktoré mohli konkurovať už existujúcim, no operujúcim 

jedine vďaka záštite pápežov či mocných panovníkov. 

 

Teória stakeholderov - resp. teória participujúcich skupín,6 je jednou z 

najvýznamnejších teórií rozpracovaných v hospodárskej etike,7 ktorej sa podarilo presadiť v 

praxi. Pojem stakeholder sa začína v literatúre vyskytovať v šesťdesiatych rokoch, no k 

dôslednému rozpracovaniu teórie dochádza až na sklonku osemdesiatych rokov a je spojené s 

menom Edwarda Freemena. 

Dva základné princípy, ktoré sa v teórii participujúcich skupín uplatňujú sú: princíp 

práv, ktorý zdôrazňuje záväzok organizácie dodržiavať práva iných. V užšom význame 

uvažujem o právnom rámci, v ktorom sa môže spoločnosť pohybovať, v rozšírenej verzii je 

                                                 
5  S touto otázkou súvisí i diskusia, ktorá prebiehala o morálnosti či nemorálnosti zisku.  
6  Je to voľný preklad teórie stakeholderov, ktorý sa postupne začína používať aj v literatúre slovenskej a 
českej proveniencie.  
7  Pojmom hospodárska etika chápeme aplikovanú etiku, ktorá sa v anglosaskej literatúre vyskytuje pod 
názvom business ethics.  
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potrebné brať do úvahy i morálne záväzky organizácie. Druhým princípom je princíp 

dôsledkov, ktorý poukazuje na povinnosť organizácie niesť zodpovednosť za dôsledky 

konania, zodpovednosť za svoje konanie vo vzťahu k ostatným subjektom (Crane-Matten, 

2004, s.50-51). 

Milton Friedman vo svojom článku „The Social Responsibility of Business is to 

Increase Its Profits“ argumentuje proti teórii spoločenskej zodpovednosti podnikov tvrdením, 

že len ľudia majú zodpovednosť, korporácia síce je právnickou osobou, a ako taká, teda má i 

zodpovednosť, ale „biznis“, ako celok, nemôže mať zodpovednosť ani v najvágnejšom 

vyjadrení. Jedinci, ktorých považuje za zodpovedných, môžu byť majitelia alebo konatelia 

firiem. Keďže v slobodnom trhovom systéme, založenom na súkromnom vlastníctve, sú 

konatelia zamestnancami majiteľov, ich zodpovednosťou je riadiť spoločnosť v súlade s ich 

želaniami, ktoré ako tvrdí Friedman, bude zarábať čo najväčšie množstvo peňazí v súlade so 

základnými pravidlami spoločnosti, obsiahnutými v legislatíve a morálnych zvykoch. 

Centrálnou myšlienkou je názor, podľa ktorého manažér, ako konateľ, je agentom- zástupcom 

majiteľov organizácie, a teda jeho primárnou povinnosťou8 je zodpovednosť voči nim 

(Friedman, 1970, s.126).  

Dochádza teda k sporu, ktorý som spomenul už v úvode práce, a teda rozličným 

názorom na pripísanie zodpovednosti podniku. V pozadí však z pohľadu etiky vidíme 

niekoľko nateraz nevyriešených sporov. Predsúva sa nám problém individuálnej verzus 

kolektívnej morálnej zodpovednosti (Má niesť zodpovednosť iba majiteľ, konateľ spoločnosti 

alebo spoločnosť- ktorá je zastupovaná riadiacim kolektívom, napr. dozornou radou?). Ak 

akceptujeme druhú možnosť, a teda morálnu zodpovednosť podniku označíme ako 

kolektívnu, musíme uvažovať o miere individuálnej zodpovednosti v rámci kolektívu. S 

časového hľadiska musíme uvažovať najmenej o dvoch formách mravnej zodpovednosti, a to 

perspektívnej a retrospektívnej. Pri kolektívnej zodpovednosti je však problematická 

retrospektívna zodpovednosť, problém spočíva v tom, že jednota kolektívu nemusí ostať 

zachovaná.  

 Tieto a ďalšie otázky sa vynárajú v súvislosti s riešením aktuálneho problému 

zodpovednosti, ktorý nachádza vo finančnej etike svoje opodstatnenie. Ich riešenie však 

nebolo cieľom predloženej práce. Cieľom bolo skôr poukázať na hĺbku problémov, ktoré 

                                                 
8  V tomto momente je dôležité zdôrazniť, že Friedman napokon nehovorí o jedinej povinnosti, ako 
vyplýva z väčšiny jeho nesprávnych interpretácií, pretože povinnosťou manažéra je, ako sme spomínali, 
dodržiavať aj spoločenské pravidlá (etické i právne). 
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princípy spravodlivosti a zodpovednosti v dnešnej eticko-filozofickej reflexii dokážu 

evokovať. 
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