
Můj přítel šetřílek  
 
 
 
 

Peníze a vztah, to je velice časté téma v kavárnách po celém světě. Jak vlastně peníze ve 
vztahu řešit a proč kolem takových debat máme tolik nepříjemných myšlenek? Proč se na 
penězích normálně nedomluvíme jako na ostatních provozních záležitostech? Peníze jsou 
ve vztahu ošemetné téma, a co teprve v případě, že je muž takzvaný šetřílek. Často se 
setkávám se ženami, které žijí s druhem, který není ochoten přispívat prakticky na nic. 
Jak se naučit s takovým šetřílkem žít - a dá se to vůbec? 
 

Za šetřílka si můžete samy  
Možná na něj u kávy s kamarádkou nadáváte, můžete si za něj však samy. Proč? Zkuste 
si  vzpomenout,  jak  se  chovali  vaši  rodiče  v  otázkách  financí?  Nebyl  váš  tatínek  velký  
šetřil,  který nechtěl  dát  mamince ani  na hygienické potřeby? Jsem si  jistá,  že ano. Váš 
partner je pouze obrazem vašeho emočního naprogramování, a to platí i v oblasti peněz. 
Pokud byl váš otec šetřil, váš partner bude též. Vzpomeňte si také na okamžiky, kdy jste 
byli na rodičích závislí a museli jste si o peníze říkat. Jak rodiče reagovali a kolik kolem 
toho bylo nepříjemných emocí? Pravděpodobně budete mít zapsány následující výroky: 
 
Táta (máma) pořád šetří. 
Táta mi nechce dávat peníze. 
Na mé potřeby nezbývá. 
Vždycky jsme měli málo. 
Táta se s mámou hádá o peníze.  
Peníze jsou ve vztahu problém.  
 

Jak vlastně poznat šetřílka? 

Některé ženy muže omlouvají a ani si neuvědomují, že mají vedle sebe člověka, který je 
v oblasti financí sobecký. Jak jej tedy poznat?  
 

§ Nechce se s vámi obecně bavit o penězích 
§ Nechce zvyšovat svůj příspěvek na chod domácnosti a částku tak nechává několik 

let stejnou 
§ Kdykoliv se bavíte o penězích, začne vám něco vyčítat 
§ Nekupuje vám dárky „jen tak“ 
§ Je závistivý vůči majetku druhých 
§ Nechce dětem kupovat drobnosti (podle něj nesmysly)  
§ Nechce s vámi chodit na nákupy 
§ Má tajný bankovní účet 

Jak se šetřílkem pracovat? 
Již víte, že se šetřílkem žijete, ale co s tím dělat? Pro začátek bych vám doporučovala 
opravit  si  (vaše)  Emoční  rovnice,  třeba  pomocí  CD  Aleše  Kaliny  (více  na  www.emocni-
rovnice.cz ). Poté bych udělala následující: 
 

http://www.emocni-rovnice.cz/
http://www.emocni-rovnice.cz/


 
§ Sledovala bych měsíčně své, společné a také jeho výdaje 
§ Spočítala bych, kolik je nutné, aby každý dával ze svého do společného rozpočtu 
§ Stanovila bych domácí rozpočet, který by zahrnoval všechny důležité položky, více 

o tom, jak si sestavit rozpočet, zde: 3 pravidla pro postupné bohatnutí 
§ Výsledky bych partnerovi předložila (s černými čísly na bílém) a nechala ho 
překontrolovat všechny výdaje 

§ Dohodla bych se s ním na dodržování domácího rozpočtu a měsíčním vyúčtování 
peněz  

 
 
Je velice pravděpodobné, že se váš přítel škudlil bude cukat a nebude chtít přistoupit na 
dělení nákladů. V tom případě navrhuji snížení jeho podílu s tím, že snížíte i náklady na 
jeho osobu, to znamená – méně jídla, v jeho pracovně se bude méně topit, bude se moci 
mýt pouze 3x týdně, to už by mu mohlo dojít, nemyslíte?  
 
Pokud i přes všechny vaše snahy partner nehodlá ze své peněženky více pouštět, ptám 
se,  jestli  vám  vůbec  stojí  za  to  s  takovým  partnerem  žít.  Vždyť,  pokud  není  ochoten  
investovat  do  vašeho  společného  života  z  hlediska  financí,  kolik  investuje  do  vás  
samotné?  Nezasloužíte  si  spíše  chlapa,  který  o  vás  bude  pečovat  a  bude  ochotný  se  
s vámi dělit nejen o loži?  
 
Přečtěte si také: 
 
Proč přitahuji stále ty samé partnery 
 
Stáhněte si: 
 
Jak si zvýšit sebevědomí  
 

 

© Napsala Lenka Černá  
Kouč v oblasti osobního rozvoje 
(práce, peníze, vztahy, zdraví) 
Email: cerna@mindsoft.cz  
www.mujvztah.cz  www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz  

 
 
Tento článek můžete využít pro své potřeby, pokud uvedete 
informace o autorovi, jeho email a odkaz na www stránky. 

 
_______________________________________________________________________ 
Měsíčník osobního růstu zdarma: objednejte si  
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