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	1. PŘÍBĚH DLUŽNICE
	Tisk ● Ona Dnes; str. 16, 17, 18 (Životní styl / Móda) ● 30. 9. 2019 ● Negativní

	2. Díky novele zákona se na oddlužení hlásí tisíce lidí. Nemusejí zaplatit ani třetinu dluhu
	Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 20. 8. 2019, 9:35 ● Ambivalentní

	3. Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší
	Online ● jihlavske-listy.cz (Regionální zprávy) ● 12. 8. 2019, 8:38 ● Ambivalentní

	4. Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší
	Tisk ● Jihlavské listy; str. 1 (Regionální zprávy) ● 9. 8. 2019 ● Ambivalentní

	5. Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste. Lidé ale často nemají dostatek informací, jak se mohou z dluhů dostat
	Online ● prahadnes.info (Regionální zprávy) ● 29. 7. 2019, 13:04 ● Negativní

	6. Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste. Lidé ale často nemají dostatek informací, jak se mohou z dluhů dostat
	Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 29. 7. 2019, 11:20 ● Negativní

	7. Příběh Věry: Kvůli dluhům přišla o byt i přátele. Teď jí svitla naděje
	Online ● i60.cz (Jiné) ● 12. 7. 2019, 7:56 ● Ambivalentní

	8. Pomoc lidem v nouzi může být téměř jako detektivní pátrání
	Tisk ● Metro - Olomouc; str. 6 (Regionální zprávy) ● 20. 6. 2019 ● Negativní

	9. Pravidla oddlužení se dnes mění. Experti jsou skeptičtí
	Tisk ● Tachovský deník; str. 5 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2019 ● Negativní

	10. Pravidla oddlužení se dnes mění. Experti jsou skeptičtí
	Tisk ● Liberecký deník; str. 10 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2019 ● Negativní

	11. Mění se podmínky pro osobní bankroty, šanci má více dlužníků
	Tisk ● Pražský deník; str. 1 (Regionální zprávy) ● 1. 6. 2019 ● Ambivalentní

	12. Pravidla oddlužení se dnes mění. Experti jsou však skeptičtí
	Online ● denik.cz/ekonomika (Ekonomika / Finance / Právo) ● 1. 6. 2019, 3:10 ● Negativní

	13. Od června bude moci o oddlužení požádat téměř každý
	Online ● zena-in.cz (Životní styl / Móda) ● 30. 5. 2019, 0:00 ● Ambivalentní

	14. Desítky tisíc lidí mohou vybřednout z dluhové pasti díky novému zákonu
	Online ● i60.cz (Jiné) ● 28. 5. 2019, 10:10 ● Ambivalentní

	15. Lidové noviny - Praha; str. 8
	Tisk ● Lidové noviny - Praha; str. 8 (Zprávy / Politika) ● 25. 5. 2019

	16. Novela insolvenčního zákona je nadějí vybřednout z dluhové pasti
	Online ● ekonomickymagazin.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 5. 2019, 9:00 ● Ambivalentní

	17. Novela insolvenčního zákona je nadějí pro desítky tisíc lidí vybřednout z dluhové pasti. Platit začíná od června.
	Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 17. 5. 2019, 10:47 ● Ambivalentní

	18. Od června bude moci o oddlužení požádat téměř každý
	Online ● i60.cz (Jiné) ● 6. 5. 2019, 16:19 ● Ambivalentní


