
Peter Szenasy se dlouhodobě specializuje v oblasti investičního procesu infrastrukturních projektů, 
strategického nákupu, podpory IT projektů a jaderné energetice. Jeho zkušenosti s projektovým řízením 
vycházejí z mnohaletých zkušeností. Konkrétně v roce 2003 zahájil svou profesní kariéru v energetice ve 
ŠKODA PRAHA. V roce 2005 se Peter stal zodpovědným za nákupní strategii klasické energetiky ve 
společnosti ČEZ a tým 200 specialistů nákupu. Nakonec Peter dostal příležitost vést investiční přípravu pro 
celou skupinu. Během jednoho období vedl Peter přípravu projektů elektráren v 9 státech. Implementace 
IT řešení pro projektové řízení ve společnosti ČEZ získala jedno z nejvyšších ocenění za ICT projekt v roce 
2013. V roce 2015 Peter založil poradenskou a inženýrskou společnost EPDOR, následovaly další 4 
společnosti s mezinárodní působností. Skupina společností spadajících pod EPDOR letos generuje roční 
tržby přes 100 milionů Kč. Peter mluví čtyřmi jazyky a byl vzděláván na institucích jako Lewis and Clark 
College, Sorbonne, INSEAD, RIT a Harvard Business School. Své zkušenosti pravidelně prezentuje na 
domácích i zahraničních konferencích. V posledních letech se Peter věnuje také dobrovolnické činnosti v 
České obci sokolské. 

 

Peter Szenasy has a long-term focus on the investment process of large capital projects, purchasing 
strategies, IT project support and nuclear energy. His project management experience is based on many 
years of experience. Specifically, in 2003, he started his professional career in the energy industry at 
ŠKODA PRAHA. In 2005, Peter became responsible for the purchasing strategy of conventional energy at 
ČEZ and a team of 200 purchasing specialists. Finally, Peter got the opportunity to lead the investment 
preparation for the whole group. During one period, Peter led the preparation of power plant projects in 
9 countries. The implementation of an IT solution for project management at ČEZ received one of the 
highest awards for an ICT project in 2013. In 2015, Peter founded the consulting and engineering company 
EPDOR, followed by 4 other start-up companies with international reach. The group of companies falling 
under EPDOR is generating annual sales of over 100 million crowns. Peter speaks four languages and was 
educated at institutions such as Lewis and Clark College, Sorbonne, INSEAD, RIT and Harvard Business 
School. He regularly presents his experience at domestic and foreign conferences. In recent years, Peter 
has also been involved in volunteer work at the Czech all-age gymnastics organization Sokol. 


