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Otázka 1: Jak fúze ovlivní stávající vztahy a spolu práci s dodavateli?  

Odpověď: Abychom dosáhli vytyčených cílů v oblasti integrace, budeme muset přistoupit k optimalizaci 

dodavatelského řetězce. Spoléháme na to, že nám naši dodavatelé budou v průběhu tohoto přechodu 

poskytovat nepřerušené služby a dodávat inovativní řešení, která se budou vyznačovat kvalitou, 

ekonomickou hodnotou a dodržováním přísných etických zásad. 

Materiály a služby poskytované stávajícími dodavateli představují zásadní faktor, který nám umožňuje 

plnit závazky vůči našim zákazníkům. V průběhu fúze spolupracujte s organizacemi, pro něž působíte jako 

dodavatelé, stejným způsobem jako doposud. Očekáváme, že plná integrace obou společností potrvá 

několik měsíců. Během této doby se bude globální oddělení nákupu soustředit na integraci obou 

stávajících dodavatelských základen. Výsledkem budou určité změny a příležitosti pro nejlepší 

a upřednostňované dodavatele obou společností. 

Vážíme si služeb, které nám poskytujete, a těšíme se, že budeme ve spolupráci s vámi využívat 

příležitosti, jež na nás v budoucnu čekají. 

Otázka 2: Jsou stávající dohody (smlouvy, dohody o kvalit ě atd.) se spole čnostmi Tyco a Johnson 

Controls stále platné?  

Odpověď:  Dodavatelé mohou stávající smlouvy považovat za platné do té doby, než je v tomto ohledu 

kontaktujeme. V současné době zahajujeme revizi stávajících smluv se společnými dodavateli, abychom 

měli jistotu, že dokážeme co nejlépe zhodnotit a sjednotit případné odchylky ve smluvních podmínkách. 

Otázka 3: Když se nyní spole čnosti Tyco a Johnson Controls slou čily, budu dál dodavatelem 

spole čnosti Tyco?  

Odpověď: Měli byste pokračovat v dodávkách pro společnost Tyco stejným způsobem jako doposud. 

V příštích měsících naše oddělení nákupu dokončí integraci společností Tyco a Johnson Controls. 

Výsledkem bude nový kombinovaný obchodní model. 

Otázka 4: Jak budu nyní dostávat nákupní objednávky ? 

Odpověď: Zatím nedochází k žádným změnám. Dále spolupracujte se stávajícími zástupci. Pokud se 

v budoucnu něco změní, budeme vás o tom informovat přímo. 

Otázka 5: Kam mám nyní posílat faktury? 

Odpověď: Faktury dále posílejte na stejnou adresu jako doposud. O případných budoucích změnách vás 

budeme informovat. 

Otázka 6: Zm ění se moje platební podmínky?  

Odpověď: Vaše platební podmínky se zatím s fúzí společností Tyco a Johnson Controls nemění. Platební 
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podmínky jsou uvedeny v nákupní objednávce nebo příslušné smlouvě. Padne-li rozhodnutí o úpravě 

platebních podmínek z důvodu nadcházejících kombinovaných postupů v oblasti nákupu, budeme vás 

o tom s předstihem informovat. 

Otázka 7: Může pro m ě fúze spole čností Tyco a Johnson Controls znamenat nové obchodn í 

příležitosti?  

Odpověď: Ano, naši nejlepší dodavatelé se určitě mohou těšit na případné nové nebo rozšířené obchodní 

příležitosti. Provedeme revizi dodavatelských základen obou organizací a stanovíme nejvhodnější způsob 

řízení celkové strategie dodavatelského řetězce sloučené společnosti. 

Otázka 9: Jak fúze v budoucnu ovlivní procesy objed návek, fakturace a plateb?  

Odpověď: Dodavatelé by měli nadále postupovat podle pokynů uvedených v nákupních objednávkách 

a příslušných smlouvách. O případných změnách procesů budou dodavatelé včas informováni. 

Otázka 10: Dodávám materiály/služby spole čnosti Johnson Controls i Tyco. Mohu po dokon čení 

fúze začít posílat jednu souhrnnou fakturu? 

Odpověď: Prosíme, abyste faktury i nadále posílali odděleně, protože zatím nedošlo ke sjednocení 

procesů a systémů. 

Otázka 11: Mám smlouvu se spole čností Johnson Controls i Tyco. Která smlouva z ůstane po fúzi 

v platnosti?  

Odpověď: Zatím byste se měli při své činnosti řídit stávajícími podmínkami všech aktuálně platných smluv. 

Bude-li třeba provést ve smlouvě se společností Johnson Controls nebo Tyco nějaké změny, neprodleně 

vám to oznámíme. Pokud vás znepokojují případné rozdíly mezi stávajícími smluvními podmínkami, 

obraťte se na své kontaktní osoby v obou organizacích a požádejte je o přezkoumání. 

  

Máte-li další konkrétní dotazy, na které jste tu nedostali odpověď, obraťte se na svoji stávající kontaktní 

osobu v oddělení nákupu a my se vám budeme snažit co nejdříve odpovědět. 

 

 

 


